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Præmie § 11. 
 11.1. Præmien beregnes iht. de 

til enhver tid af bestyrelsen 
fastsatte tariffer, jvf. dog v. § 
16.6. 

 Præmien opdeles i en hoved-
præmie, der beregnes i % af 
forsikringssummen og i en 
grundpræmie, der fastsættes 
som en årlig ydelse. 

 11.2. Tarifferne er ikke gælden-
de uden for de fastsatte fartom-
råder, jvf. § 21, men der må, 
forinden sejlads uden for fart-
grænserne påbegyndes, i hvert 
tilfælde træffes aftale om til-
lægspræmier, der beregnes pro 
rata pr. dag af de fastsatte årli-
ge præmier, regnet fra afsejling 
fra sidste havn og til ankomst 
igen i første havn, begge inden 
for foreningens normale fartom-
råder. 

 
 
Forfaldstider § 12. 
 Præmierne forfalder og opkræ-

ves kvartalsvis forud pr. 1. ja-
nuar, 1. april, 1. juli og 1. okto-
ber. 

 
 
For sen § 13. 
betaling 13.1. Når præmien eller anden 
  skyldig ydelse udebliver mere 

end 30 dage efter forfaldstid, 
opkræves 1% i månedlig straf-
rente for hver påbegyndt må-
ned efter forfaldsdagen. 

 13.2. Betales skyldig præmie 
og strafrente ikke senest en 
måned efter forfaldstid, gives 
nyt påkrav med varsel om beta-
ling inden 60 dage fra forfalds-
tiden. 

 13.3. Såfremt præmie og straf-
rente ikke er betalt senest 60 
dage efter forfaldstid meddeles 
7 dages varsel om suspension 
af foreningens ansvar. Der 
sendes samtidig underretning til 
de i § 14 omtalte panthavere. 

 Ansvaret kan på ny bringes til 
at løbe fra det tidspunkt, da be-
talingen sker, medmindre for-

eningen forinden har bragt for-
sikringsforholdet til ophør. 

 13.4. I særlige tilfælde – navnlig 
under sygdom o.l. – kan besty-
relsen meddele yderligere ud-
sættelse med præmiebetalin-
gen. 

 
Panthaver- § 14. 
klausul 14.1. Ophævelse eller suspen-

sion af foreningens ansvar som 
følge af manglende præmiebe-
taling kan ikke gøres gældende 
over for viljebestemte pantha-
vere, der har anmeldt deres 
pant over for foreningen, forin-
den sådanne panthavere er op-
fordret til at betale præmiere-
stancen. 

 14.2. Ved opkrævning af præ-
mierestance med påløbende 
strafrente hos panthaverne skal 
der gives disse et varsel på 7 
dage, medmindre der foreligger 
anden aftale med vedkommen-
de panthaver. 

 
 
Ristorno § 15. 
 15.1. Oplægges et skib, skal re-

deriet samtidig anmelde dette 
over for foreningen, med angivel-
se af planlagt slut dato for op-
lægning, såfremt det ønsker at 
fremsætte krav på ristorno. 

 Ristorno over 3 måneder samlet 
pr. kalenderår, kan ikke ydes 
med mindre særskilt aftale ind-
gås med foreningen, 

 15.2. Bestyrelsen kan, når op-
lægning sker i mindst 30 sam-
menhængende dag, og forsik-
ringssummen overstiger kr. 
300.000, bevilge ristorno med 
halvdelen af den pågældende 
hovedpræmie i oplægningsperio-
den. 

 15.3. Oplægningen skal ske på 
sikker plads i dansk havn, velfor-
tøjet og velaffenderet, og rederiet 
skal undergive skibet et dagligt 
og forsvarligt tilsyn. 

 15.4.  Bevilget ristorno beregnes 
af foreningen og fradrages i den 
for den følgende periode forfald-
ne præmie. 
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Præmie- § 16. 
fritagelse 16.1. Bringes et skib i fjernfart 

med basishavn uden for landets 
grænser, eller benyttes det til an-
dre formål end fiskeri eller trans-
port af fisk, kan rederiet på be-
gæring meddeles fritagelse for 
betaling af hovedpræmie for et 
nærmere angivet antal måneder. 

 16.2. Foreningens risiko ophører 
i så fald fra den omhandlede 
virksomhed er påbegyndt og 
træder i kraft igen, når virksom-
heden er anmeldt at være op-
hørt. 

 16.3. Fritagelse for betaling af 
hovedpræmien får virkning fra 
udløbet af den måned, hvori virk-
somheden er påbegyndt. 

 
 
Afsluttende 
præmie- § 17. 
beregning 17.1. Ved forsikringsforholdets 

udløb foretages afsluttende 
præmieberegning indtil udløb af 
det døgn, hvori foreningens an-
svar er ophørt. 

 17.2. For skibe udmeldt iht. v. § 
20.1 betales dog præmie, indtil 
regnskabsårets udløb. 

 
 
Modreg- § 18. 
ningsret For samtlige en forsikringstager 

påhvilende forpligtelser har for-
eningen modregningsret i erstat-
ningsbeløb, der kommer til udbe-
taling fra foreningen samt i beløb 
indestående på skibets konto, jvf. 
v. § 28. 


