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KAPITEL 7 
 

TOTALFORLIS 
 
 

 

 
 
 § 41. Erstatning for totaltab. 
 § 42. Fartøjet kan ikke bjærges for rimelig bekostning. 
 § 43. Fartøjet ikke bjærget inden 7 måneder. 
 § 44. Borteblevet fartøj. 
 § 45. Forladt fartøj. 
 § 46. Kondemnation af fartøj. 
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Erstatning § 41. 
for totaltab 41.1. Forudsat tilfældet 

omfattes af foreningens 
ansvar, har den forsikrede 
ret til erstatning for to-
taltab, når: 
a) Fartøjet er gået helt 

til grunde. 
b) Fartøjet er sunket, 

strandet eller på an-
den måde forulykket 
og ikke kan bjærges. 

c) Fartøjet pga. skade, 
der omfattes af for-
sikringen, ikke kan 
repareres, hverken 
på stedet eller ved 
flytning til andet sted. 

d) Fartøjet på anden 
måde er unddraget 
den forsikrede, uden 
at der er udsigt til, at 
han vil få det tilbage. 

Provenu ved 
totalskade 41.2. Udbetaler forenin-

gen erstatning for totaltab 
eller som for totaltab, har 
foreningen ret men ikke 
pligt til at overtage det, 
der måtte være i behold af 
det forsikrede fartøj med 
tilbehør. 

 
Fartøjet kan 
ikke bjærges 
for rimelig  § 42.  
bekostning Er fartøjet sunket, stran-

det eller på anden måde 
forulykket, og det må an-
tages, at det ikke for rime-
lig bekostning kan bjær-
ges, har den forsikrede ret 
til erstatning som for to-
taltab. 

 
Fartøjet ikke 
bjærget inden § 43. 
7 måneder 43.1. Hvis foreningen 

uden unødigt ophold er-
klærer at ville forsøge at 
bjærge fartøjet på egen ri-
siko og iværksætter så-
dant forsøg, gælder be-
stemmelsen i foranståen-
de paragraf dog kun, der-
som fartøjet efter 7 måne-

ders forløb ikke er bjær-
get, eller bjærgningen for-
inden er opgivet. 

 § 43.2. Er fartøjet sunket, 
strandet eller på anden 
måde forulykket, og er 
det, uden at det skyldes 
den forsikredes forhold, 
efter 7 måneders forløb 
ikke bjærget, har den for-
sikrede ret til erstatning 
som for totaltab. 

 
Borteblevet § 44. 
fartøj 44.1. Har der manglet 

efterretning om fartøjet i 3 
gange så lang tid, som 
gennemsnitligt medgår til 
dets rejse fra det sted, fra 
hvilket sidste efterretning 
om fartøjet haves, til det 
nærmeste følgende be-
stemmelsessted, dog 
mindst i 5 måneder, har 
den forsikrede ret til er-
statning som for totaltab. 

 44.2. Det samme gælder, 
når skibet er gået til søs 
på ubestemt tid, og der 
har manglet efterretning 
om det i 5 måneder fra det 
tidspunkt, til hvilket det 
senest kunne ventes til-
bage. 

 
Forladt fartøj § 45. 
 Er fartøjet forladt af be-

sætningen i åben sø og 
ikke inden 3 måneder 
derefter er kommet i den 
forsikredes rådighed, har 
den forsikrede ret til er-
statning som for totaltab. 

 
Kondemnation  § 46. 
af fartøj 46.1. Er fartøjet pga. ska-

de, der omfattes af for-
eningens ansvar, ikke 
istandsættelse værd, har 
den forsikrede ret til er-
statning som for totaltab 
(kondemnation).  

 46.2. Er et fartøj kondem-
nabelt, fordi der på stedet 
mangler midler til dets re-
paration, har foreningen 
ret til at tilvejebringe de 
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manglende midler og lade 
fartøjet reparere. 

 46.3. Bestemmelserne i 
denne paragraf omfatter 
ikke træfartøjer, der ikke 
er istandsættelse værd 
som følge af, at fartøjet er 
helt eller delvist angrebet 
af fyr. 

 


