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Fartøjernes
værdiansættelse

Omtaksation

§ 7.
7.1. Kaskoforsikring af fiskefartøjer omfatter de værdier, der
iht. v. § 38 er omfattet af vurderingen:
a) Fartøjet med inventar og tilbehør af enhver art,
b) Maskineriet med tilbehør,
c) Fiskeredskaber m.m.
7.2. Er fartøjet udstyret med
not, optages sådant redskab ikke til vurdering og er ikke omfattet af forsikringen.
Foreningens bestyrelse kan
dog på begæring forsikre not,
såfremt redskabet findes egnet.
7.3. Tilbehørsgenstande, der
ikke tilhører rederiet, er ikke
omfattet af forsikringen. Disse
genstande kan dog optages i
vurderingen og forsikres i det
omfang, rederiet bærer risikoen
for genstandenes ødelæggelse
eller har påtaget sig at holde
disse forsikret.
7.4. Midlertidige forsikringer af
skibe under bygning eller af
hjemsejlads af nyindkøbte skibe
er ej heller omfattet af disse
forsikringsbetingelser.

§ 8.
8.1. Såfremt et forsikret fartøj
efter fastsættelse af dets forsikringssum ombygges, får installeret ny motor eller nye instrumenter, eller der i øvrigt sker
ændringer i skibets indretning
eller udstyr, skal sådanne ændringer anmeldes til foreningen,
og skibets kasko optages til ny
vurdering.
8.2. Indtil nyvurdering og godkendelse af de foretagne æn-

dringer foreligger, hæfter foreningen kun i forhold til skibets
oprindelige vurderingssum, og
kun i det omfang det godtgøres,
at de foretagne ændringer ikke
har medvirket til en forsikringsbegivenheds indtræden og ikke
har øget en skades omfang.
8.3. Såfremt forholdene i øvrigt
har bevirket betydelige ændringer i et forsikret fartøjs værdi,
skal forsikringstageren tåle, at
skibets kasko optages til nyvurdering (jvf. v. § 38.5).
Forsikringstagerens oplysningspligt

Police
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§ 9.
9.1. Uanset at optagelsen til
forsikring i foreningen sker på
grundlag af foreningens taksation af skibet, skal forsikringstageren ved forsikringens tegning
eller senere meddele fuldstændige og rigtige oplysninger om
alle ham bekendte omstændigheder, der kan være af betydning for bedømmelsen af foreningens ansvar.
9.2. Undladelse af at opfylde
denne oplysningspligt medfører
retsvirkninger iht. Dansk Søforsikrings-Konventions kap. 8 og
kan medføre, at foreningen er
uden ansvar.

§ 10.
Når optagelsesbegæringen er
godkendt, eller når nyvurdering
iht. § 8 er foretaget, udsteder
foreningen en forsikringspolice,
der sammen med en vedhæftet
kopi af optagelsesbegæringens
eller nyvurderingens specifikationer udleveres til rederiet.

