KASKO NYBYGNING
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Neon Underwriting Limited

Produkt: Kasko forsikring for nybygning

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores forsikring for kasko af nybygning. Hvis du ønsker de fulde
betingelser tilsendt, beder vi dig sende en e-mail til uw@orcarisk.com. Hvis du vælger at oprette
forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der tilsammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Kasko for nybygning er en forsikring der dækker et skibs skrog og maskineri ifm. med nybygning
(konstruktion) på et værft.
Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen omfatter såvel værftets som
rederiets interesse i nybygningen.

Forsikringen dækker ikke skader, der står i
forbindelse med krig, krigsligende begivenheder,
oprør, borgerlige uroligheder, strejke, lock-out
eller sabotage.

Dækker hvad der til enhver tid er bygget.
Værftets tegninger og modeller til skibet, samt
dele og materialer, der er særligt fremstillet eller
indkøbt til skibet.
dele til skibet, som leveres af rederiet. I tilfælde
af skade på genstande, der ikke er indføjet i
skibet, påhviler det forsikrede at bevise, at disse
genstande er bestemt til dette.
Endvidere omfatter forsikringen udredning
ombord i skibet, såsom bunkers o.l. Proviant er
ikke medforsikret

Forsikringen dækker ikke skader, der direkte eller
indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse
med atomkernereaktioner, fx kernespaltning
(fission), kernesammensmeltning (fusion) og
radioaktivt henfald.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
Forsikringen tegnes med en forsikringssum, der
udgør selskabets maksimale hæftelse pr. skade.

Erstatning til tredjemand under prøvesejladser.
For visse typer af skader eller visse tilvalgs- eller
deldækninger kan der være en begrænset
forsikringssum.
Skader under den selvrisiko, der gælder for
forsikringen, er ikke dækket.
Forsikringen tegnes med en Asbest eksklusions
klausul, der frasiger assurandøren ansvar overfor
asbest relaterede krav.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen tegnes med et geografisk dækningsområde, der fremgår af policen. Dækning vil normalt kunne etableres
i hele verden for dansk baserede virksomheder.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når du modtager policen, skal du læse denne igennem og sikre, at denne er som aftalt
Du skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen.
Du skal anmelde skader straks og undlade at træffe aftaler med eventuelle modparter.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen senest den dato, der fremgår af fakturaen. Betalingen kan ske via betalingsaftale med jeres
bank.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder fra ikrafttrædelsesdatoen og indtil overdragelse til køber.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Policen bringes automatisk til ophør, når nybygningen afleveres til køber.

