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Kaskoforsikring 

fiskefartøj 

 

 

Selskab: Fiskernes Forsikring G/S  FT.nr.: 50635                  Danmark  

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om kaskoforsikringen. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser 

og forsikringsaftalen (policen) der er gældende. Du finder forsikringsbetingelserne for vores forskellinge kaskoforsikringer på 

https://www.ff-gs.dk/fartoejsforsikring/fiskefartoej/ 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Hovedpolicen omfatter en kaskoforsikring der dækker enhver forsikringsbegivenhed der rammer eget fartøj, eller hvis man er 

ansvarlig for skader udenfor fartøjet. 

 

Hvad dækker den som standard? 

✓ Kollision 

✓ Forlis 

✓ Stranding 

✓ Brand 

✓ Bugsering 

✓ Havari grosse 

 

Kan udvides til også at omfatte 

 

✓ Maskinskader 

✓ Interesse 

✓ Tidstab 

✓ Krig 

✓ P & I 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Skader, der skyldes slid, alder, råddenskab, 

rust, tæring, kavitation, korrosion eller 

anden årsag, der kan sidestilles med de nævnte 

 Mangelfuld vedligeholdelse 

 Skader der skyldes at offentlige myndigheders 

krav og påbud ikke er overholdt.  

 

   

 

 

Er der nogen begrænsninger  

af dækningen? 

! Sejlads udenfor det tilladte jf. fartcertefikat 

! At fartøjet anvendes til andre formål end 

fiskeri 

     

 

Hvor er jeg dækket? 

✓ Fartøjet har tilladelse til, inden for det i policen eller præmietariffen anførte fartområde, at besejle havne og 

farvande, hvor det ifølge fartcertifikat, størrelse, egnethed og dybgang kan og må sejle. 

 

     

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

– Straks at forsøge at begrænse en skades omfang. 

– Straks at anmelde skade til selskabet på telefon 33 21 83 11 (der også er vagttelefon udenfor selskabets åbningstid) 

– De af offentlige myndigheder givne sikkerhedsforskrifter, bestemmelser om farthjemmel og om syn og prøver skal 

overholdes. 

– At fartøjet til enhver tid er i god og sødygtig stand 

– Ikke uden selskabets samtykke, at ændre nogen fareomstændighed vedrørende fartøjet og dets benyttelse, 

hvorved selskabets risiko forøges udover, hvad der ved forsikringens tegning kan antages at være taget i 

betragtning. 

– Når besætningen forlader fartøjet i havn, skal dette være sikret på forsvarlig måde. 
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Hvornår og hvordan betaler jeg? 

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.  

 
     

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen gælder i et år og forlænges løbende for yderligere et år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af 

forsikringstageren, andet selskab eller selskabet med mindst en måneds varsel før forsikringens hovedforfald som 

fremgår af policen. 

 
     

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringsaftalen med en måneds varsel til hovedforfaldsdatoen. 

Herudover kan både du og selskabet opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for 

anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter selskabet har færdigbehandlet skaden. 

 

 

 


