P&I FORSIKRING (for mindre erhverv)
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Neon Underwriting Limited

Produkt: P&I forsikring

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?
P&I Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som den forsikrede i forsikringstiden pådrager sig i
egenskab af ejer eller bruger af fartøjet og udenfor kontraktforhold. Tilsvarende ansvar, der påhviler den
bruger, som med den forsikredes tilladelse benytter fartøjet er ligeledes dækket.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker den forsikredes ansvar for:
Skade på person og tab af menneskeliv, samt
bjærgeløn ved redning af menneskeliv,
Skade på genstande tilhørende tredjemand, der
ikke er til lån eller leje, opbevaring eller
befordring, eller som af anden grund befinder sig i
den forsikredes varetægt,
Formuetab der er en følge af skade på person
eller ting.
Forurening.
Fjernelse af vrag, som pålægges den forsikrede
inden for 2 år fra havariets indtræden.
Tab som skyldes at det forsikrede fartøj på grund
af havari har forårsaget trafikhindringer.

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker ikke ansvar for:
beskadigelse af genstande, der tilhører den
forsikrede eller brugeren, eller som disse har til
lån eller leje, opbevaring eller befordring, eller
som af anden grund befinder sig i den forsikredes
varetægt.
Skade på personer, der er eller ville have været

omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
Skade på egne passagerer, herunder passagerers
personlige effekter.
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.
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 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.

