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Generelle vilkår
1. Forsikringsaftalen
Forsikringsaftalen er omfattet af gældende Lov om forsikringsaftaler, for
så vidt den ikke er fraveget i forsikringsaftalens dokumenter.
1.1 Forsikringsselskabet
Forsikringsselskabet
(forsikringsgiver) er Fiskeres Forsikring Gensidigt
Selskab (i det efterfølgende angivet
som FF G/S.)
1.2 Definitioner
Forsikringstageren
Ved forsikringstageren forstås den
person eller virksomhed, der har indgået forsikringsaftalen med FF G/S.
Den forsikrede
Ved den forsikrede forstås den, der efter forsikringsaftalen vil have krav på
erstatning eller forsikringssum
(§1-1 (c))
1.3 Præmiebetaling
Påkrav
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren
opgivne betalingsadresse.
Rettidige betalingsdag
Præmien opkræves med angivelse af
datoen for sidste rettidige betaling.
Præmien skal betales senest på det
tidspunkt der fremgår af den fremsendte opkrævning.
Præmien betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden. Senere betalinger forfalder til
de i opkrævningerne anførte forfaldsdage.

Gebyrer og afgifter
FF G/S er berettiget til at opkræve et
gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet
hermed.
Sammen med præmien opkræves de
offentligt fastsatte afgifter til staten.
Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til
tiden, sender FF G/S en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis FF G/S har udsendt en påmindelse, er FF G/S berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.
1.4 Ændringer af forsikringsaftalen
Oplysningspligt
Forsikringen er tegnet på grundlag af
oplysningerne i begæringen om forsikring.
Flytning og fareændring
Såfremt der sker ændringer i de i begæringen oplyste forhold, hvis forsikringstageren eller brugeren skifter
fast bopæl eller hvis der sker forandring i den i forsikringsaftalen beskrevne risiko, eksempelvis ændringer vedrørende fartøjets udstyr eller
anvendelse, skal dette straks meddeles skriftligt til FF G/S.
Når FF G/S er underrettet, tages der
stilling til, om, og på hvilke vilkår, forsikringsaftalen kan fortsætte.
Hvis FF G/S ikke får besked om ændringen, risikerer den sikrede at miste
retten til erstatning helt eller delvist.
Ejerskifte Går skibet over til ny ejer
bortfalder forsikringen.
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1.5 Forsikringens varighed og opsigelse
Forsikringen begynder at løber når
forsikringstageren eller forsikringsgiveren har godtaget de betingelser,
som den anden part har fremsat.
Forsikringen gælder i et år og forlænges løbende for yderligere et år ad
gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren, andet selskab eller FF G/S med mindst en måneds varsel før forsikringens hovedforfald som fremgår af policen.

1.7
Opsigelse mv. ved skade
Efter enhver anmeldt skade og indtil
14 dage efter erstatningens udbetaling eller anvisning af skaden, er såvel
forsikringstageren som FF G/S berettiget til at opsige forsikringen med 14
dages varsel. I stedet for opsigelse af
forsikringen kan FF G/S inden for
samme varsel vælge at foretage begrænsninger i dækningen eller varsle
ændringer af selvrisikoen og/eller
præmien.
2. Den sikredes pligter ved skade

Herudover kan både forsikringstageren og FF G/S opsige forsikringen eller
dele af den med 14 dages varsel fra
tidspunktet for anmeldelsen af en
skade og indtil 14 dage efter FF G/S’
færdigbehandling af skaden.
Hvis FF G/S har udlagt selvrisikobeløb
og/eller momsbeløb, kan FF G/S opsige forsikringen uden varsel, såfremt
beløbet ikke indbetales inden for den
angivne betalingsfrist.

2.1 Skadebegrænsning
I skadetilfælde er forsikringstageren
og/eller den sikrede forpligtet til så
vidt muligt at afværge eller begrænse
skade, ligesom FF G/S er berettiget til
at foretage dertil nødvendige foranstaltninger.
2.2 Anmeldelse af skade

For fartøjer, der ligger forladt hen eller
ikke er forsvarligt sikret, kan FF G/S
opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen skal sendes til forsikringstageren og eventuelle rettighedshavere.
1.6 Ændring af forsikringsvilkår og
pris
FF G/S kan indtil en måned før hovedforfaldsdatoen skriftligt varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller
pris.
Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når forsikringstageren betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis forsikringstageren ikke betaler, ophører forsikringen
fra ændringsdatoen.
Indeksregulering (som følge af den almindelige inflation) betragtes ikke
som ændring i forsikringen.

Skader skal uden ophold anmeldes til
FF G/S.
Rejses der krav, eller kan der forventes rejst krav, som FF G/S må formodes at skulle dække, skal FF G/S uden
ophold underrettes herom.
Anerkendelse af erstatningspligt og
godkendelse af erstatningskrav må
kun ske med FF G/S’ samtykke.
Er der tale om tyveri eller forsøg på
det, hærværk, ran eller røveri, skal
dette straks anmeldes til politiet.
Retten til at kræve erstatning bortfalder, hvis havariet ikke er anmeldt til
FF G/S inden 6 måneder efter forsikrede fik kendskab til dette.
2.3 Regres
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Den sikrede skal træffe nødvendige
foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor ansvarlig tredjemand.
Ved en dækningsberettiget skade indtræder FF G/S i den sikredes ret til at
rejse krav mod den/de ansvarlige.
FF G/S har endvidere regres for beløb,
som FF G/S har betalt i erstatning for
skadetilfælde, der ikke er dækket under forsikringsaftalen.
2.4 Dobbeltforsikring
Den sikrede er, i forbindelse med
fremsættelse af krav om erstatning,
forpligtet til at give FF G/S underretning om, hos hvilke selskaber der tillige er tegnet forsikring, og den sikrede er ansvarlig for tab som forårsages ved, at en sådan underretning forsømmes.
Er der tegnet forsikring mod samme
risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis
forsikringen tillige er tegnet i andet
selskab, gælder samme forbehold
nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af
selskaberne.
2.5 Moms
Hvis den sikrede er momspligtig gælder desuden, at den sikrede selv skal
betale moms ved skade, i det omfang
den sikrede kan trække momsen fra i
sit momsregnskab.
3. Almindelig information
3.1 Klagemuligheder
Hvis forsikringstageren og/eller den
forsikrede ikke er tilfreds med en afgørelse som FF G/S har truffet, skal

forsikringstageren og/eller den forsikrede i første omgang henvende sig til
den der har behandlet skaden.
3.2 Klageansvarlig
Hvis forsikringstageren og/eller den
forsikrede efter sin henvendelse til
skadebehandleren stadig ikke er tilfreds, kan forsikringstageren og/eller
den forsikrede, henvende sig til FF
G/S’ direktør der er FF G/S’ klageansvarlige.
Henvendelse kan ske på info@ff-gs.dk
eller på telefonnr. 33 21 83 11.
3.3 Bestyrelsen
Når en afgørelse har været indbragt
for den klageansvarlige, har såvel forsikringstageren og/eller den forsikrede som FF G/S mulighed for at indbringe den klageansvarliges afgørelse
for FF G/S’ bestyrelse, der i den forbindelse fungerer som klagenævn.
Henvendelse kan ske på info@ff-gs.dk
eller på telefonnr. 33 21 83 11.
3.4 Ankenævnet for Forsikring
Ankenævnet for Forsikring behandler
som udgangspunkt kun klager fra private forbrugere om forsikringsforhold.
Ankenævnet for Forsikring behandler
kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen
ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold.
Hvis forsikringstageren og/eller den
sikrede efter sin fornyede henvendelse til FF G/S ikke er tilfreds, kan
forsikringstageren og/eller den sikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
www.ankeforsikring.dk
Telefon 33 15 89 00
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En klage til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som
kan rekvireres hos Ankenævnet. Det
koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis forsikringstageren
og/eller den forsikrede får helt eller
delvis medhold i klagen, eller nævnet
afviser at behandle klagen.
3.5 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen
afgøres efter dansk ret ved danske
domstole. (Se dog afsnit 3.6 om anvendelse af en opmand ved en eventuel skadesopgørelse).
3.6 Skadesopgørelse
Såvel forsikringstageren og/eller den
sikrede som FF G/S er berettiget til at
forlange skade opgjort af upartiske
sagkyndige
vurderingsmænd,
af
hvilke forsikringstageren og/eller den
sikrede vælger den ene, mens FF G/S
vælger den anden.
Vurderingsmændene vælger inden
forretningens foretagelse en opmand,
som i tilfælde af uoverensstemmelse
mellem vurderingsmændene træder
til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser
om de punkter, om hvilke der måtte
være uenighed.
Kan vurderingsmændene ikke enes
om valg af opmand, udpeges denne af
præsidenten for Sø og Handelsretten.
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med
forsikringsaftalens bestemmelser og
afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet.
Hver af parterne betaler den af dem
valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem
parterne.

3.7 Internationale sanktioner
Undtagelse for cyper attack (computer hacking, virusangreb og kriminalitet) (10/11/03)
Uanset bestemmelserne i denne police, gælder følgende klausul:
3.7.1 Med undtagelse af
bestemmelsen i 3.7.2 dækker
forsikringen i intet tilfælde skade,
tab, omkostninger eller ansvar, som
af en direkte eller indirekte følge af
anvendelse af computere,
computersystemer, computer
softwareprogrammer, ondsindede
koder, computervira og lignende eller
ved brug eller anvendelse af andet
elektronisk system med det formål at
forvolde skade.
3.7.2 I de tilfælde, hvor denne klausul er indeholdt i policer, som dækker
risici ved krig eller krigslignende
begivenheder, oprør eller borgerlige
uroligheder, revolution, opstand eller
civile optøjer som stammer herfra,
eller fjendtlige handlinger af eller
mod krigsførende magt, eller terrorisme eller handlinger foretaget ud
fra et politisk motiv, vil klausulens
pkt. 3.7.1 ikke medføre tab (som ellers ville være dækket) opstået ved
brug af computere, computer systemer eller computer softwareprogrammer eller andre elektroniske systemer i forbindelse med affyring og/eller styringssystem og/eller affyringsmekanisme af eller i våben eller missiler undtages fra dækning.
3.8 Behandling og videregivelse af
fortrolige oplysninger mv.
FF G/S’ håndtering af fortrolige
oplysninger
De personoplysninger, som FF G/S
indhenter
om
forsikringstageren
og/eller den forsikrede, er nødvendige
for, at FF G/S kan administrere forsikringen/-erne, og opfylde sine kontraktlige forpligtelser samt i øvrigt forsikringstagerens ønsker som kunde.
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Som udgangspunkt udnytter eller videregiver FF G/S ikke oplysninger om
forsikringstageren og/eller den forsikrede, da FF G/S i henhold til lov om
finansiel virksomhed, har tavshedspligt. FF G/S behandler derfor oplysninger om forsikringstageren og/eller
den forsikrede fortroligt og i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt lov om behandling af
personoplysninger.
FF G/S kan dog efter lovgivningen
have pligt til at videregive oplysninger
om forsikringstageren og/eller den
forsikrede til offentlige myndigheder,
eksempelvis i medfør af skattelovgivningen.
FF G/S har adgang til at videregive såkaldte sædvanlige oplysninger om forsikringstageren og/eller den forsikrede, såfremt den pågældende videregivelse sker til rent administrative formål og således ikke til brug for eksempelvis markedsføring eller rådgivning.
Hvis forsikringstageren misligholder
sine betalingsforpligtelser over for FF
G/S, har FF G/S mulighed for at videregive oplysninger herom i nødvendigt
omfang til kreditoplysningsbureauer,
advarselsregistre mv. i henhold til de
herom gældende regler.
FF G/S kan desuden i visse tilfælde videregive oplysninger om forsikringstageren og/eller den forsikrede med
forsikringstagerens og/eller den forsikredes samtykke. Eksempelvis kan
FF G/S kun yde rådgivning til forsikringstageren om forsikringstagerens
forsikringsforhold, dækningsomfang
mv., hvis forsikringstageren har givet
sit samtykke dertil. Hvis et sådant
samtykke ikke er givet, videregives
kundeoplysninger kun inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed,
kapitel 9 og lov om behandling af personoplysninger.

Forsikringstageren og/eller den forsikrede har ret til at få indsigt i, hvilke
oplysninger FF G/S behandler, ligesom forsikringstageren og/eller den
forsikrede har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.
Henvendelse og klage herom kan ske
til:
Fiskernes Forsikring G/S
Platanvej 12
1810 Frederiksberg C
Forsikringstageren og/eller den sikrede kan også klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Direktøren for FF G/S er dataansvarlig
for bearbejdning af oplysninger om
forsikringstageren og/eller den sikrede.
Datasikkerhed
En begrænset persongruppe hos FF
G/S har adgang til oplysninger registreret om forsikringstageren og/eller
den forsikrede.
Markedsføring
Forsikringstageren kan som kunde
sige nej tak til at modtage markedsføringsmateriale fra FF G/S. Henvendelse herom kan ske til:
Fiskernes Forsikring G/S
Platanvej 12
1810 Frederiksberg C
Att.: Den dataansvarlige
Nærværende forsikringsbetingelser er gældende fra den 13. marts
2017, og afløser tidligere af bestyrelsen vedtagne betingelser, der var
gældende fra den 22. marts 2016.

Indsigt i registrerede oplysninger
Vedtaget på bestyrelsesmøde den
13. marts 2017.
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Skibskaskovilkår – Nordisk Søforsikringsplan
1. Nordisk Søforsikringsplan
1.1

Det er mellem forsikringstageren og FF G/S aftalt, at den til enhver tid gældende
version af Nordisk Søforsikringsplan skal gælde for nærværende forsikring, herunder
Kapitel 17 særregler for fiskefartøjer i den til enhver tid gældende version af Nordisk
Søforsikringsplan. Kapital 21 ansvarsforsikring er ikke gældende for denne forsikring.
FF G/S formidler ansvarsforsikring via samarbejdspartner såfremt den er tilvalgt på
policen.

1.2

Den på tidspunktet for nærværende aftales indgåelse gældende version af Nordisk
Søforsikringsplan, kan forsøges indhentet på følgende hjemmeside:
http://www.nordicplan.org.
Alternativt kan forsikringstageren og/eller den sikrede rette henvendelse til FF G/S
med henblik på at modtage et fysisk eksemplar af den til enhver tid gældende version
af Nordisk Søforsikringsplan. Henvendelse herom kan ske til:
Fiskernes Forsikring G/S
Platanvej 12
1810 Frederiksberg C.

1.3

Til nærværende forsikringsbetingelser vedlægges en oversigt over de mest centrale
bestemmelser i den, på tidspunktet for nærværende aftales indgåelse, gældende version af Nordisk Søforsikringsplan, idet der for så vidt angår den til enhver tid gældende version af Nordisk Søforsikringsplan i sin helhed henvises til pkt. 1.2 ovenfor.
Oversigten er udelukkende udarbejdet med henblik på at give forsikringstageren
og/eller den forsikrede en hurtig indføring i den, på tidspunktet for nærværende aftales indgåelse, gældende version af Nordisk Søforsikringsplan. Oversigten indeholder
således ikke en gengivelse af samtlige bestemmelser i den, på tidspunktet for nærværende aftales indgåelse, gældende version af Nordisk Søforsikringsplan, hvorfor
forsikringstageren og/eller den forsikrede således ikke selvstændigt kan støtte ret på
oversigten. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem oversigten og den
til enhver tid gældende version af Nordisk Søforsikringsplan, er det bestemmelserne
i den til enhver tid gældende version af Nordisk Søforsikringsplan, der skal finde anvendelse.

1.4

Tvister mellem FF G/S og forsikringstageren i forbindelse med denne forsikringsaftale
skal afgøres efter dansk ret.
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