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Rederiets/ejerens/forsikringstagerens Udfyldes af Forbundet

Navn           ______________________________________

Adressse    ______________________________________

 ______________________________________

Telefon       ______________________________________

E-mail         ______________________________________

Bankkonto ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

Bindende underskrift (Korr. reder/Befuldmægtiget/Ejer)

Sted  ___________________________________________________  Dato  ___________________________

Er skibet bemandet hele året eller kun en del af året og da hvilken periode?  _____________________________

Kun for skibe under 20 tons. Hvilken virksomhed driver De på søen? 
Eksempelvis bådfart, færgefart, pramfart, bugsering, stenfiskeri, lodsgerning, sandgravning, skallegravning, optagning af vraggods,  
dykker- og bjergningsarbejde, lystsejlads, foreningssejlads, selvstændig o.l.: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Der anmodes hermed om tegning af arbejdsskadeforsikring for ovennævnte fartøj i Ulykkesforsikringsforbundet 
for Dansk Søfart. Det bekræftes med nedenstående underskrift at medlemmet er gjort bekendt med Forbundets 
vedtægter og betingelser, der fremgår af www.ufds.dk

Rederi nr.  ______________________

Police nr.  ______________________

Fag nr.  ________________________

Redergrp.  _____________________

Ulykkesforsikringsforbundet
for Dansk Søfart

UFDS

Begæring
om forsikring i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring 
for arbejdsgivere, der driver søfartsvirksomhed.

Skibets navn  ______________________________ Skibets kendingssignal  _____________________________

Art ______________________________________  Hjemsted ________________________________________

Tonnage: BRT/RT __________________________ Tidligere ejer _____________________________________

Besætningen udgør (antal mand inkl. fører) ________ Dato for overtagelse _______________________________

Dato for bemanding ________________________ IMO nr.  __________________________________________

Er skibet i DIS? Sejles i udenrigsfart? Ja       Nej  Ja       Nej  


	Navn: 
	Rederi nr: 
	Adressse 1: 
	Adressse 2: 
	Police nr: 
	Fag nr: 
	Telefon: 
	Redergrp: 
	Email: 
	IMO nr: 
	Bankkonto: 
	Skibets navn: 
	Skibets kendingssignal: 
	Art: 
	Hjemsted: 
	Tonnage BRTRT: 
	Tidligere ejer: 
	Besætningen udgør antal mand inkl fører: 
	Dato for overtagelse: 
	Dato for bemanding: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Er skibet bemandet hele året eller kun en del af året og da hvilken periode: 
	dykker og bjergningsarbejde lystsejlads foreningssejlads selvstændig ol 1: 
	dykker og bjergningsarbejde lystsejlads foreningssejlads selvstændig ol 2: 
	dykker og bjergningsarbejde lystsejlads foreningssejlads selvstændig ol 3: 
	Sted: 
	Dato: 
	Bindende underskrift Korr rederBefuldmægtigetEjer: 


