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Produkt: Værftsansvarsforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores værftsansvarsforsikring. 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 mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Værftsansvars er en ansvarsforsikring, der sikrer dig og dine medarbejdere under udførelse af fx reparation,
ombygning, installation mm.
Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen omfatter det erstatningsansvar, som
forsikrede (værftet) efter dansk ret ved fejl eller
forsømmelser måtte pådrage sig i forbindelse
med reparationsarbejder på skibe og fartøjer.

Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar for
skade på nybygning.

Forsikringen dækker ansvar overfor skibets ejer i
anledning af skade tilføjet skibets eller dets
udredning.
Forsikringen dækker ansvar under udførelse af
reparations-, ombygnings- eller
installationsarbejde eller garantieftersyn, på
værftet eller andetsteds.
Forsikringen dækker ansvar under skibets
henliggen på værftet for indhentning af tilbud
eller for besigtigelse eller under dets flytning
indenfor den havn, hvor værftet er beliggende.
Forsikringen dækker overfor tredjemand i
anledning af værftets befatning med skib som
nævnt i første stykke.

Forsikringen dækker ikke skade tilføjet skibet
under prøvesejlads.
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.
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 baseret 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.

