KASKOFORSIKRING (for mindre erhverv)
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Neon Underwriting Limited

Produkt: Kaskoforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Kaskoforsikring (for mindre erhverv). His 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 imellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Kaskoforsikring dækker fartøjets skrog, maskineri, inventer og reservegods. Forsikringen omfatter også
ovennævnte genstande, selvom disse ikke tilhører den forsikrede, men af ham er lånt, lejet eller købt med
ejendomsforbehold.

Hvad dækker den ikke?
Hvad dækker den?
Skade på fartøjets skrog, samt redningsflåder og
redningsbåde anbragt på deres rette plads, som
følge af ulykkelig hændelse.
Skade på fartøjets maskineri som følge af:
1. ild, eksplosion eller lynnedslag i andet end
maskineriet,
2. fartøjets synken, kæntring, stranding,
grundstødning eller sammenstød,
3. tyveri eller hærværk
Skade på fartøjets inventar og reservegods som
følge af:
1. ild, eksplosion eller lynnedslag
2. fartøjets synken, kæntring, stranding,
grundstødning eller sammenstød,
3. tyveri eller hærværk.
Omkostninger til bjærgeløn og bidrag til havari
grosse
omkostninger og opofrelser, der på forsvarlig
måde er afholdt eller gjort for at redde fartøjet fra
en truende fare eller for at begrænse skade, dog
forudsat faren eller skaden er omfattet af
forsikringen.

Skyldes et havari konstruktions- eller
materialefejl, dækker forsikringen ikke skade på
den del af skibet, der er behæftet med den
pågældende fejl.
Skyldes et havari slid, rust, tæring eller lignende,
dækker forsikringen ikke skade på den del af
skibet, hvor den pågældende årsag har virket.
Såfremt en fuldstændig reparation af skade vil
medføre urimelige omkostninger, og kan skibet
med en mindre omfattende reparation bringes i
fuld sødygtig stand og, opfylde krav fra
myndighederne, dækker forsikringen kun
omkostningerne ved sådan reparation. Den
forsikrede har i disse tilfælde ikke krav på
erstatning for værdiforringelse og skønhedsfejl.
Forsikringen dækker ikke skader, der står i
forbindelse med krig, krigsligende begivenheder,
oprør, borgerlige uroligheder, strejke, lock-out
eller sabotage.
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.
Skader under den selvrisiko, der gælder for
forsikringen, er ikke dækket.
Skift af klassifikationsselskab, flag og management
bringer forsikringen til ophør.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen tegnes med et geografisk dækningsområde, der fremgår af policen. Dækning vil normalt kunne etableres
i Nordeuropa 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 et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Police kan af forsikrede opsiges til hovedforfald. Dette skal dog gøres minimum 2 måneder før policens udløb.

