
Søforsikring 
 
Forsikringsbetingelser 
 

P & I Ansvar 
 
Forsikringens omfang  
 
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som den forsikrede i 
forsikringstiden pådrager sig i egenskab af ejer eller bruger af 
fartøjet og udenfor kontraktsforhold.  
Tilsvarende ansvar, der påhviler den bruger, som med den 
forsikredes tilladelse benytter fartøjet er ligeledes dækket.  
 
Skader som dækkes  
 
Forsikringen dækker den forsikredes ansvar for: 

 Skade på person og tab af menneskeliv, samt 
bjærgeløn ved redning af menneskeliv. 

 Skade på genstande tilhørende tredjemand, der ikke er 
til lån eller leje, opbevaring eller befordring, eller som 
af anden grund befinder sig i den forsikredes varetægt. 

 Formuetab der er en følge af skade på person eller ting, 
eller opstået som følge af pkt. 2.6. 

 Forurening. 
 Fjernelse af vrag, som pålægges den forsikrede inden 

for 2 år fra havariets indtræden, 
 Tab som skyldes at det forsikrede fartøj på grund af 

dækningsberettiget havari har forårsaget 
trafikhindringer. 

 
 
Skader som ikke dækkes 
Forsikringen dækker ikke ansvar for: 

 Beskadigelse af genstande, der tilhører den forsikrede 
eller brugeren, eller som disse har til lån eller leje, 
opbevaring eller befordring, eller som af anden grund 
befinder sig i den forsikredes varetægt. 

 Skade på personer, der er eller ville have været 
omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 

 
 
Maksimum for assurandørens erstatningspligt 
Assurandørens ansvar er for hvert enkelt skadestilfælde 
begrænset som følger: 
 

 Erstatning for ansvar dækkes maksimalt med beløb 
som anført på policens forside. Herudover erstattes de 
omkostninger, som med assurandørens accept 
pådrages ved afgørelse af den forsikredes 
erstatningspligt. 

 
 
Anden forsikring  
 
Anden forsikring  
En for samme risiko tegnet forsikring skal gå forud for 
nærværende.  
 
Kaskoforsikring  
Forsikringen dækker ikke ansvar, som er eller kunne have været 
dækket under en for fartøjet tegnet kaskoforsikring på 
almindelige danske betingelser incl. sædvanlige klausuler. 
Forsikringen dækker dog i det omfang, sådant ansvar ikke  

 
 
 
 
 
 
 
 
dækkes under kaskoforsikringen alene på grund af 
overskridelse af dennes forsikringssum.  
 
Erhvervsansvarsforsikring  
Forsikringen dækker ikke ansvar som er eller kunne have været 
dækket under en for virksomheden tegnet 
erhvervsansvarsforsikring. 
 
  
Selvrisiko  
 
Selvrisiko  
Hvor en skade medfører fradrag af flere selvrisici. fratrækkes 
kun den største selvrisiko. 
  



Søforsikring 
 
Forsikringsbetingelser 
 
 
 
Forsikringen omfatter  
Se policens forside. 
 
  
Forsikringsperiode  
Forsikringen gælder i den forsikringsperiode der er anført på 
policens forside.  
Tidspunktet for begyndelse og ophør bestemmes efter dato og 
klokkeslæt på det sted, hvor fartøjet befinder sig.  
 
 
Ophør i forsikringstiden  
Forsikringen ophører: 
 

 hvis fartøjet skifter klassifikationsselskab eller, hvis 
klassen ændres, suspenderes, annulleres eller trækkes 
tilbage. Bestemmelsen gælder tillige for fartøjer under 
Søfartsstyrelsen, 

 Hvis fartøjet skifter flag, 
 Hvis fartøjet overgår til nyt management eller 

bortfragtes på bareboat betingelser, 
 Hvis fartøjet sælges, 
 Hvis fartøjet med den forsikredes vidende eller accept 

benyttes til smugleri eller andet ulovligt formål. 
 Hvis fartøjet overgår til fremmed magt eller 

eksproprieres af danske lovlige eller ikke lovlige 
myndigheder, 

 Hvis fartområdet i henhold til forsikringen overskrides. 
 
 
Ophøret sker på tidspunktet for den pågældende hændelse, 
medmindre anden aftale forinden er truffet.  
For så vidt angår punkterne 2. og 3. ophører forsikringen dog 
først 14 dage efter tidspunktet for den pågældende hændelse.  
Ved forsikringens ophør ydes pro rata tilbagebetaling af 
årspræmien. 
 
 
Sikkerhedsforskrifter 
 

  Fartøjet, dets fører og mandskab skal til enhver tid 
opfylde de af myndighederne stillede krav og være i 
besiddelse af de respektive beviser og certifikater. 

 Fartøjet skal have ildslukningsmateriel og 
redningsudstyr ombord I fornødent omfang. 

 De til fartøjet benyttede fortøjninger og ankergrejer 
skal være forsvarlige, og selve fortøjningen af fartøjet 
skal ske på forsvarlig måde. Trækkes fartøjet på land 
på åben kyst, skal anbringelsen ske således, at søen i 
intet tilfælde kan nå fartøjet. 

 Inventar, reservegods og lignende skal så vidt muligt 
opbevares i lukket. aflåst rum. 

 Såfremt fartøjet er forsynet med  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
påhængsmotor. skal denne efter endt brug opbevares i 
lukket. aflåst rum eller fastlåst til fartøjet. Under 
oplægning skal påhængsmotoren afmonteres og 
opbevares i lukket, aflåst rum. 
 

 Såfremt åbne eller delvis åbne fartøjer henligger uden 
mandskab ombord, skal fartøjet være forsvarligt 
overdækket. 

 Henligger fartøjet uden mandskab ombord, skal det så 
vidt muligt være udstyret med automatisk virkende 
lænse pumpe. 

 
Skader som ikke dækkes 
  
Tidstab m.v.  
Forsikringen dækker ikke tidstab, konjunkturtab, forøgelse af 
sædvanlige omkostninger som følge af forsinkelse eller 
lignende lab.  
 
Arrest  
Forsikringen dækker ikke skade som følge af, at forsikredes 
kreditorer iværksætter arrest eller anden retsforfølgning, 
medmindre dette skyldes krav, der omfattes af forsikringen, og 
det ikke kan lægges forsikrede til last. at sådan arrest eller 
anden retsforfølgning ikke er afværget.  
 
Krigsfare m.v.  
Forsikringen dækker ikke: 
 

 Skade som følge af krig eller krigslignende 
begivenheder, 

 Skade som følge af oprør, borgerlige uroligheder. 
optøjer. Sabotage, hærværk og andre sådanne 
skadevoldende begivenheder, hvorunder krigsvåben 
anvendes, eller skaderne gennem deres motiv eller på 
anden måde skyldes krig. 

 Skade som følge af beslaglæggelse, tilbageholdelse, 
ekspropriation eller lignende foranstaltninger, der 
foretages af lovlige eller ikkelovlige myndigheder. 

 
Forsikringen dækker dog skade bevirket ved krigsvåben uden 
atomladning, der ikke er udskudt eller udlagt i anledning af krig 
eller truende krig, eller af oprør eller uro• ligheder som nævnt 
under pkt.2  
 
Er det oplyst, eller er der størst sandsynlighed for, at en skade 
skyldes sabotage eller lignende, anses skaden som krigsskade, 
medmindre det må antages, eller der er størst sandsynlighed for, 
at handlingen ikke har sit motiv i eller på anden måde skyldes 
krig, krigslignende begivenheder, eller oprør eller uroligheder 
som nævnt under pkt.2  
Er fartøjet krigsforsikret gælder følgende regler: 
  
Kan årsagen til. at et fartøj er forsvundet eller forlist, ikke 

Almindelige 
forsikringsbetingelser 

Fællesbetingelser ll 
 



oplyses, erstattes skaden af nærværende forsikring, hvis der er 
størst sandsynlighed for, at skaden ikke skyldes krigsfare m.v. 
Er der lige så stor sandsynlighed for, at skaden skyldes 
krigsfare m.v., erstatter nærværende forsikring halvdelen af 
skaden. Er der uenighed om, hvorvidt skaden helt eller for 
halvdelen skal erstattes af nærværende forsikring eller i sin 
helhed falder under krigsforsikringen, kan den forsikrede, når 
den I Konventionens § 90 2. stk fastsatte forfaldstid er indtrådt, 
af assurandøren forlange udbetalt et rentefrit forskud svarende 
til halvdelen af skaden. Ved forskuddets udbetaling indtræder 
assurandøren i tilsvarende omfang i det krav, som den 
forsikrede måtte have mod krigsforsikringen for endelig 
erstatning af hele skaden.  
Er fartøjet ikke krigsforsikret gælder ovennævnte regler som 
om fartøjet havde været krigsforsikret. 
 
Terrorisme  
Forsikringen dækker ikke skade forårsaget direkte eller 
Indirekte af terrorisme.  
Ved terrorisme forstås en handling, herunder, men ikke 
begrænset til, vold eller trussel om anvendelse af vold foretaget 
af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd 
eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller 
myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller 
etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at 
påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller 
dele af offentligheden.  
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at 
handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede 
frygt i offentligheden eller dele deraf.  
 
Usødygtlghed  
Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes, at fartøjet ved 
afgangen fra sidste havn eller plads ikke var sødygtigt. 
tilbørligt udrustet og bemandet, forsynet med de fornødne 
dokumenter vedrørende fartøj eller ladning eller forsvarligt 
lastet, medmindre det må antages, at den forsikrede hverken 
vidste eller burde have indset, at manglen fore fandtes. 
  
Oplægning  
Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes, at fartøjet under 
oplægning ikke er i forsvarlig stand, oplagt på forsvarlig måde 
eller under forsvarligt opsyn, medmindre det ikke kan lægges 
den forsikrede til last.  
 
Overtrædelse af sikkerhedsforskrifter  
Har den forsikrede overtrådt sikkerhedsforskrifter, herunder 
bestemmelser om lastning, transport og losning af ladning, som 
er givet af offentlige danske eller fremmede myndigheder eller 
af internationalt anerkendte organisationer, eller det kan 
lægges ham til last, at andre har overtrådt sådanne forskrifter, 
erstattes en indtruffen skade kun i det omfang, det kan 
godtgøres, at overtrædelsen har været uden indflydelse på 
forsikringsbegivenhedens indtræden og skadens omfang.  
 
Bjærgning, lægtring og bugsering Forsikringen  
dækker ikke skade, der skyldes, al fartøjet uden at være 
forsikret som bjærgningsfartøj, med den forsikredes vilje 
foretager bjærgning. hvortil der ikke er rimelig anledning. I 
andre tilfælde erstattes skade som følge af, at fartøjet foretager 
bjærgning kun, hvis skaden ikke anses for 
godtgjort gennem bjærgeløn. Ovennævnte bestemmelser finder 
også anvendelse, når fartøjet yder anden bistand end bjærgning, 
f.eks. lægtring og bugsering. 
Ligeledes dækker forsikringen ikke hvis fartøjet har været 
under slæb, medmindre slæbningen var nødvendig på grund af 

havari. 
  
Bøder m.v.  
Forsikringen dækker ikke bøder, der pålægges, og yder ikke 
erstatning for beslaglæggelse eller konfiskation af fartøjet, der 
finder sted som følge af, at fartøjets fører, mandskab eller andre 
gør sig skyldige i, eller mistænkes for toldsvig, overtrædelse af 
ind• eller udførselsforbud eller lignende forseelse eller forsøg 
herpå. 
 
 
Almindelig brug 
Forsikringen dækker ikke skade på en genstand, der er en følge 
af dens almindelige brug. 
 
Lsskade 
Forsikringen dækker ikke skade som er forårsaget af is eller 
frost, herunder totalforlis, bjærgeløn og havari grosse. 
 
Beruselse m.v. 
Forsikringen dækker ikke skade som er forårsaget under 
påvirkning af spiritus, narkotika eller euforiserende stoffer. 
 
Svamp og Insekt 
Forsikringen dækker ikke skade som følge af svamp, fyr, 
råddenskab eller insekt  
 
Forholdsregler ved skade  
I skadestilfælde er det forsikredes pligt at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at begrænse tabet og i det hele 
taget handle, som om fartøjet ikke var forsikret.  
Forsikrede må ikke uden assurandørens samtykke anerkende 
ansvar som kræves erstattet under policen.  
Tyveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet.  
Assurandørens hovedkontor skal straks underrettes om en 
indtruffen skade.  
Såfremt fartøjet er antaget til forsikring uden besigtelse har 
fundet sted, påhviler det i skadestilfælde forsikrede at bevise, at 
skade, der kræves erstattet, er opstået indenfor denne polices 
løbetid.  
 
Opsigelse efter skade  
Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen indtil 1 måned 
efter erstatningens udbetaling eller afvisning af kravet opsiges 
skriftligt med 14 dages varsel.  
 
Værneting  
Assurandøren og den forsikrede vedtager Sø og Handelsretten i 
København som værneting med Højesteret som appelinstans i 
alle tvistigheder, der måtte opstå under denne police.  
 
Renter  
Godtgørelse for renter ydes ikke. 
 
Indeksregulering 
Præmien indeksreguleres på baggrund af timelønsindekset. der 
udgives af Danmarks Statistik.  
Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års 
offentliggjorte indeks.  
Reguleringen af præmien sker i forbindelse med policens 
fornyelse. 
 
Fradrag i erstatningen 
 
Ved beregning af erstatning for skade fradrages I hvert enkelt 



skadestilfælde den for forsikringen aftalte selvrisiko. 
 
Der fradrages ikke selvrisiko ved erstatning for eller som for 
totaltab, bjærgeløn, havari grosse og redningsomkostninger. 
 
Definition af visse udtryk 
Utakseret forsikringssum 
 
Er forsikringen tegnet med en utakseret forsikringssum, 
beregnes erstatningen på grundlag af fartøjets 
handelsværdi på tidspunktet for forsikringsperiodens 
begyndelse. Erstatningen kan dog ikke overstige 
forsikringssummen angivet på policens forside. 
 
Maskineri 
Til fartøjets maskineri henregnes hovedmaskine og 
hjælpemaskineri med rørledninger, anlæg til 
frembringelse af elektricitet, strømtavler, ledninger og 
andre genstande, der kan ligestilles med de nævnte, 
anbragt i fartøjets hovedmaskinrum, samt stævnrør, aksel 
og skrue. 
 
Inventar og reservegods 
 
Til inventar og reservegods henregnes mast, rig, sejl, 
towærk, ankre og ankerkæder, pumper, lanterner, 
navigationsinstrumenter, kikkert. fastmonteret radio. 
redningsflåder og både, redningsbælter og veste, 
ildslukker, kahytsudstyr og montering samt andre 
genstande, der kan ligestilles hermed. Er fartøjet bygget 
af stål, henregnes stålmaster til fartøjets skrog. 
 
Is -og frostskade 
Ved isog frostskade forstås al skade bevirket ved is og frost. 
 
Selvrisiko 
Et beløb som fradrages i erstatningen. Kan også defineres som 
den andel af skaden, den forsikrede selv skal betale. 
 
Tilvalgsdækning 
Der er mulighed for at tilvælge Passagerdækning 


