Informasjon vedr. vilkårstekster

Generelle vilkår

Forsikringsoversik

Følgende vilkår er inkludert:
2

1 Forsikringsavtalen
2 Ved skade
3 Følgene av svik
4 Generelle bestemmelser

2
3
3
3

Forsikringsvilkår - flytebrygger og
flytende utstyr i fiskeoppdrettsnæring

Definisjoner

6
6
6
6
6
7
7
7
8
8

Forsikringsdetaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for
2 Når forsikringen gjelder
3 Hvor gjelder forsikringen
4 Hva forsikringen omfatter
5 Forsikringens omfang
6 Forsikringsverdi / Forsikringssum
7 Egenandeler
8 Sikkerhetsforskrifter og endring av risiko
9 Plikter ved skadetilfellet
10 Skadevurdering og erstatningsregler

6

10

Definisjoner for Marine

10

Sikkerhetsforskrift

B4

Forsikringsvilkår

Utstedt:
9. oktober 2020

Avtalenummer:
SP3180218.1.1

Avtaleperiode:
09.10.2020 - 31.12.2020

Side 1 (10)

Generelle vilkår

Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset.

Forsikringsoversik

1 Forsikringsavtalen
Forsikringsavtalen er underlagt lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL).

1.1 Forsikringsselskapet
If Skadeforsikring NUF, heretter kalt If.

1.2 Avtaleperiode
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 24.00
siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.
Hvis det er en forutsetning at forsikringen skal være betalt før Ifs ansvar begynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte
dekning.

1.3 Betaling
Det er en forutsetning at forsikringen blir betalt innen den frist som fremgår av betalingsvarselet.

Dersom endringen eller utvidelsen av forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil endringen/utvidelsen bli annullert.
Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, har selskapet krav på premie forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i kraft, med
mindre noe annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår.

1.4 Fornyelse av forsikring som gjelder minst et år
Forsikringen fornyes for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren har sagt opp avtalen innen forsikringstidens utløp.

Forsikringsdetaljer

Ved terminvis betaling eller ved delvis betaling, svarer If bare for skader som inntreffer i den perioden som det er betalt for.

1.5 Oppsigelse i forsikringstiden
1.5.1 Sikrede kan si opp
Livsforsikring
Sikrede kan si opp livsforsikringen når som helst i forsikringsåret. Dette kan være fraveket i avtaler om kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå
av forsikringsbeviset.

Skadeforsikring
Forsikringstakeren kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf.
FAL § 3-6, 1.ledd.
Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om dato for flyttingen og til
hvilket selskap den skal flyttes til, jf. FAL § 3-6, 2. ledd, 2. punktum. For at oppsigelsen skal komme inn under reglene om flytting, må den nye
forsikringen ha vesentlig samme eller videre dekningsomfang.
For kollektive forsikringsavtaler og forsikringsavtaler for virksomheter som kommer inn under FAL § 1-3 bokstav a til e, kan retten til flytting
fravikes. Dette vil i så fall fremgå av forsikringsbeviset.

Sikkerhetsforskrift

Annen personforsikring
Sikrede kan si opp annen personforsikring når som helst med en måneds varsel, jf. FAL § 12-3, 3. ledd.
• Dersom behovet faller bort eller ved andre særlige grunner kan forsikringen sies opp umiddelbart.
• Dette punkt kan være fraveket i avtaler om kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå av forsikringsbeviset.

1.5.2 If kan si opp forsikringen
For If er oppsigelsestiden to måneder før utløpet av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og pris kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdag.
Oppsigelse i forsikringstiden med kortere frist enn to måneder.
If kan si opp forsikringen med øyeblikkelig virkning hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, jf. FAL §§ 4-3 og 13-3.
If kan si opp forsikringen med en ukes varsel hvis det foreligger svik i skadeoppgjøret, jf. FAL §§ 8-1 og 18-1.

Oppsigelse i forsikringstiden med to måneders frist.
If kan si opp forsikringen med to måneders varsel, jf. FAL §§ 3-7 og 12-4, hvis det er rimelig og
• forsikringstaker/sikrede/forsikrede har fremkalt - eller har medvirket til å fremkalle - skade forsettlig, eller
• forsikringstaker/sikrede/forsikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, eller
• skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, eller
• det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst tre skader til sammen under denne og andre avtaler med If, eller
• forsikringstaker/sikrede/forsikrede har medvirket til svik mot If ihht FAL §§ 4-3/13-2 eller §§ 8-1/18-1, eller
• forsikringstaker gjentatte ganger har misligholdt betalingsfristene, eller
• forsikringstaker/sikrede/forsikrede eller noen som kan identifiseres med disse, har fremsatt trusler mot ansatte i If.
• If ikke får gjennomført løpende oppfølging av kundeforholdet i samsvar med pliktene som følger av hvitvaskingsloven.
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If kan si opp forsikringen med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, jf. FAL §§ 4-3 og 13-3.

Generelle vilkår

1.6 Betaling når forsikringsavtalen er opphørt
Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel betalingspåminnelse ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av manglende
betaling. If har i slike tilfeller krav på premie for den tid det har vært i ansvar etter bestemmelsene i FAL kapittel 5 og/eller 14.
Avtalen, eller de deler av avtalen som kravet gjelder, blir annullert. If har også krav på et tillegg for følgende omkostninger:
• poliseutstedelseskostnad inntil 300 kr pr avtale
• panthaverinteresse inntil 300 kr pr. forsikringsobjekt, dog kr 600 for fritidsbåt
• bilansvar tilsvarende inntil to måneders premie

Forsikringsoversik

If kan også si opp forsikringen med to måneders frist, jf. FAL §§ 3-7 og 12-4, der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet
endres i forsikringstiden på en måte som innebærer at If ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved
forsikringstidens begynnelse, eller er av betydning for Ifs mulighet til å gjenforsikre.

2 Ved skade
2.1 Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han eller hun
velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på
grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen
tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om.
Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatning skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to
skjønnsmenns ansettelser vil medføre.

Forsikringsdetaljer

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han eller hun har mottatt underretningen
å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne
være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge
skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige
om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel
hver. Er det If som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker If likevel alle
omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

2.2 Renter av erstatningsbeløp
Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i FAL § 8-4 eller § 18–4.

If erstatter ikke merverdiavgift som sikrede har fradragsrett for i sin næringsvirksomhet.

2.4 Mangelfull/feilaktig utført reparasjon
If svarer ikke for mangelfull/feilaktig utført reparasjon, eller følgeskader etter slik reparasjon, med mindre de nye skadene er dekningsmessige i
henhold til forsikringens vilkår.

3 Følgene av svik

Sikkerhetsforskrift

2.3 Merverdiavgift

Den som gjør seg skyldig i svik mot If, mister ethvert erstatningskrav mot If etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse,
og If kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf. punkt om "Oppsigelse i forsikringstiden" samt FAL §§ 4-2, 4-3 og 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og
18-1.

4 Generelle bestemmelser
4.1 Identifikasjon
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra personer som er nevnt i FAL § 4-11.

4.2 Ulovlige interesser
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger.

4.3 Vinningsforbud
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen.
Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi.
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Næring
De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon
dersom de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer
som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører
arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. Sikrede identifiseres tilsvarende med sine kontraktsmedhjelperes handlinger eller unnlatelser.

Generelle vilkår

4.4 Lovvalg

4.5 Valuta
Prisen, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår
av vilkår eller forsikringsbevis.

4.6 Garantiordning for skadeforsikring

Forsikringsoversik

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller
det er gjort annen avtale.

If er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov 12. juni1996 nr. 75 om banksikring kapittel 2a og forskrift 22. desember 2006 nr. 1617
om garantiordning for skadeforsikring. Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom If ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte
skadeforsikringsavtaler.
Garantiordningen dekker opp til 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel
dekkes med 100 %. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav
utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker ikke næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere fornyelser oppfyller
minst to av følgende vilkår
• har flere enn 250 ansatte
• har en omsetning på minst 100 millioner i følge siste årsoppgjør
• har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner
For nærmere detaljer henvises det til ovennevnte lov om banksikring og forskrift om garantiordning for skadeforsikring.

Forsikringsdetaljer

Garantiordningen dekker blant annet ikke kredittforsikring, livsforsikringer, energiforsikringer og luftfartsforsikringer. Videre dekkes ikke
sjøforsikring, unntatt når forsikringen gjelder skip som ikke er registreringspliktige i henhold til lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11
annet
ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50 bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd første punktum.

4.7 Atomskade
If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomskade uansett årsak - fra atomsubstans (se lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) § 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk
av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og som er lovlig i samsvar med lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling.
Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset at den er fraveket.

If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller
krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.

4.9 Terror
For forsikringer av bygninger, maskiner, løsøre, varer og driftstap knyttet til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og bygninger/husleietap
tilhørende borettslag/boligsameie er erstatningsplikten begrenset til
50 000 000 EUR pr hendelse, dersom den erstatningsmessige skade er forårsaket av eller står i sammenheng med en terrorhandling. For slike
forsikrede ting og interesser som befinner seg utenfor Norden, Estland, Latvia eller Litauen, erstattes ikke skader som er forårsaket av eller står i
sammenheng med terrorhandling.

Sikkerhetsforskrift

4.8 Krig

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av
biologiske eller kjemiske substanser - og som fremstår å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske
organer eller for å fremkalle frykt. Med hendelse forstås alle skader som rammer If og dets morselskap med øvrige filialers forsikringstakere i
Norden, Estland, Latvia eller Litauen innenfor et tidsrom av 48 timer. Overstiges den fastsatte grense pr hendelse, må sikrede tåle en
forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.
Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset eller i personforsikrings - eller
reiseforsikringsvilkår, at den er fraveket helt eller delvis.

If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv og
vulkanske utbrudd. Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i bransjevilkåret at den er fraveket.

4.11 Brudd på internasjonal lovgivning, sanksjoner
If kan ikke gi tilsagn om dekning eller betale ut erstatning eller andre ytelser dersom dette kan medføre at If eller dets reassurandører handler i
strid med eller utsettes for, forbud, restriksjoner eller sanksjoner vedtatt i De Forente Nasjoners organer. Det samme gjelder handels- eller
økonomiske sanksjoner, lover eller direktiver vedtatt av EU, Storbritannia og Nord-Irland, Norge eller USA.
Denne begrensning kan ikke fravikes ved avtale.
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4.10 Jordskjelv og vulkanske utbrudd

Generelle vilkår

4.12 Verneting

4.13 Personopplysninger
If Skadeforsikring NUF behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om forsikring og databeskyttelse. Les mer
om behandling av personopplysninger på vår hjemmeside: https://www.if.no/behandling-av-personopplysninger.

4.14 Trafikkforsikringsavgift

Forsikringsoversik

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er
gjort annen avtale.

If krever inn trafikkavgift til staten og avgiften må betales for alle registrerte kjøretøy under 7 500 kg. Betaling av avgift er en forutsetning for
forsikringsavtalen. Dersom avgift ikke betales for forsikret kjøretøy opphører forsikringene, se kapittel 1 Forsikringsavtalen.

4.15 EUs klageportal
EUs klageportal kan benyttes i saker som gjelder kjøp av tjenester og varer på nett. Klageportalen er opprettet primært for grenseoverskridende
saker der partene er i ulike land, men utelukker ikke at nasjonale saker kan inngis. Lenke til portalen finner du på våre hjemmesider www.if.no
under overskriften «Si opp eller klage». I klageportalens skjema blir du bedt om å fylle inn Ifs e-postadresse, bruk da: kundeombudet@if.no.

Forsikringsdetaljer
Sikkerhetsforskrift
Forsikringsvilkår
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Forsikringsvilkår - flytebrygger og flytende utstyr i
fiskeoppdrettsnæring

Den som er nevnt i forsikringsbeviset.

1.2 Forsikringen gjelder også for
•

Innehaver av panterett i de forsikrede ting, men bare dersom panthaver har mottatt forsikringsbekreftelse fra If, jf FAL paragraf 7-1, 3. ledd,
som er fraveket.

•

Annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt ovenfor, men bare dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt eller bærer
risikoen for tingen.

Forsikringsoversik

1 Hvem forsikringen gjelder for
1.1 Forsikringen gjelder for

Medforsikret panthaver eller annen rettighetshaver har likevel aldri større rett mot If enn forsikringstaker, sikrede eller eier.
If kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre.

1.3 Eierskifte

2 Når forsikringen gjelder
2.1 Ansvarstiden
Forsikringen gjelder skade inntruffet i forsikringstiden.
Skal Ifs ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, begynner ansvaret kl 0000. Gjelder en forsikring til en bestemt dag
uten at tidspunktet er angitt, opphører ansvaret kl 2400.

2.2 Automatisk fornyelse

Forsikringsdetaljer

Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder forsikring som var i kraft på overtakelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny eier, men
dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring.
FAL § 7-1 er fraveket til fordel for foranstående.

Gjelder forsikringen for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden, hvis ikke
forsikringstakeren eller If varsler om at forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i Forsikringsavtalelovens §§ 3-4 og 3-5.
Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.

3 Hvor gjelder forsikringen
3.1 Forsikringssted
Forsikringen gjelder på det/de steder som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedene).

Sikkerhetsforskrift

4 Hva forsikringen omfatter
4.1 Hva som er forsikret
Flytebrygger med gangvei og fastmontert utstyr.
Unntak
Forsikringen omfatter ikke ankere, moringer og fortøyningsutstyr

4.2 Ansvar for sammenstøt og vrakfjerning
4.2.1 Støtingsansvar
If svarer for sikredes rettslige ansvar for skade på tredjemanns ting ved støtning forårsaket av forsikringsobjektet, begrenset oppad til 1 mill. kr
per skadetilfelle.

4.2.2 Ansvar for utgifter til vrakfjerning
If svarer for utgifter til fjerning av verdiløse rester av forsikringsobjektet, begrenset oppad til 1 mill. kr per skadetilfelle, når offentlig myndighet
har gitt pålegg om fjerning.

5 Forsikringens omfang
5.1 Brann, tyveri og ansvar

5.2 Brann, tyveri, ansvar og naturskade
I tillegg til hva som gjelder for ”Brann, tyveri og ansvar” (se over), svarer If også for skade på forsikringsobjektet som følge av storm, stormflo,
skred, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd.
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If svarer for tilfeldig eller plutselig skade som inntreffer i forsikringstiden dersom tapet/skaden skyldes
• brann,
• eksplosjon,
• tyveri,
• ansvar for sammenstøt og vrakfjerning etter kapittel 4.

Forsikringsvilkår - flytebrygger og flytende utstyr i
fiskeoppdrettsnæring
5.3 Alle farer

5.4 Hvilke skader som ikke erstattes
Ifsvarerikke for:
• tap og skade som følge av støtning mot eller berøring med is eller som følge av snøtyngde.
• material- eller konstruksjonsfeil, manglende vedlikehold, slitasje, tæring eller uriktig montasje,
• skade som leverandør kan gjøres ansvarlig for eller skade som omfattes av leverandørs garanti eller kontraktsforhold,
• omkostninger til utlegging av moringer og fortøyningsutstyr dersom forsikringsobjektet sliter seg eller kommer ut av posisjon,
• ansvar for skade på båter og utstyr tilhørende båtforeningens medlemmer, sameiere eller andre som har fast båtplass ved den forsikrede
flytebryggen,
• ansvar for skade på person eller tap av liv.

Forsikringsoversik

I tillegg til de skader som er nevnt i foregående avsnitt omfatter forsikringen også andre skader som tilfeldig eller plutselig rammer
forsikringsobjektet i forsikringstiden, forutsatt at skaden/utgiften ikke omfattes av unntaksbestemmelsene i dette kapittel.

5.4.1 Cyber unntak
Dette er en oversettelse fra engelsk til norsk av "LMA5403 - MARINE CYBER ENDORSEMENT (11. november 2019)". Hvis det er noen tvil om denne
oversettelsen, har engelsk skrift forrang.

2. Forsikringen gjelder imidlertid skade på eller tap og kostnader som dekkes av denne forsikringen i forbindelse med bruk eller drift av
datamaskiner, datasystemer, dataprogrammer, datamaskinprosesser eller andre elektroniske systemer ved bruk eller drift som ikke var et
middel til å forårsake skader.
3. Dette fritaket gjelder ikke for skade på eller tap eller kostnader dekket av gjeldende krigs- eller sabotasjeforsikring, forårsaket av bruk av
datamaskiner, datasystemer, dataprogrammer, dataprosesser eller annet elektronisk system i forbindelse med avfyring og / eller bruk av et
kontrollsystem og / eller en avfyringsmekanisme for våpen eller missiler.

Forsikringsdetaljer

1. Med unntak som angitt i avsnitt tre nedenfor, gjelder ikke forsikringen ved skade på eller tap, ansvar eller utgifter direkte eller indirekte
forårsaket av eller bidratt til eller oppstått ved bruk eller operasjon, som et middel til å påføre skade ved bruk av datamaskiner, datamaskiner
system, dataprogram, skadelig kode, datavirus, datamaskinprosess eller annet elektronisk system.

6 Forsikringsverdi / Forsikringssum
6.1 Forsikringssum
Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker.
Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på anskaffelsestidspunktet kostet å anskaffe tingen, anskaffelsesprisen.

6.2 Underforsikring

6.3 Beregning av premie når forsikringen avbrytes i avtaleperioden
Opphører forsikringen i forsikringstiden, tilbakebetales overskytende premie for gjenstående periode som er nevnt i forsikringsbeviset.
Når If utbetaler erstatning for totaltap eller utbetaler forsikringssummen etter bestemmelsene i dette kapittel, har selskapet krav på hele den
avtalte premien.

7 Egenandeler
7.1 Beregning av egenandelen

Sikkerhetsforskrift

Er forsikringssummen lavere enn anskaffelsesprisen, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og
anskaffelsesprisen.

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel.
Egenandelen er angitt i forsikringsbeviset og regnes for hvert skadetilfelle.
Dersom det ved ett og samme skadetilfelle oppstår skade både på eget forsikringsobjekt og ansvar overfor 3.mann (herunder også ansvar for
vrakfjerning), så trekkes kun en egenandel - den høyeste.

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde
sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan If være helt eller delvis uten ansvar (jfr. FAL § 4-8).
Se også identifikasjon i kapittel 10.

8.2 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko
If skal omgående underrettes dersom det i forsikringstiden skjer endringer som øker faren for tap eller skade, eller som på annen måte har
betydning for forsikringsforholdet.
Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset eller som ellers er avtalt skal være gjennomført og holdt vedlike.
Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan erstatningen bli forholdsvis satt ned, jfr. FAL § 4-6.
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8 Sikkerhetsforskrifter og endring av risiko
8.1 Ansvarsbegrensninger ved brudd på sikkerhetsforskrifter

Forsikringsvilkår - flytebrygger og flytende utstyr i
fiskeoppdrettsnæring
8.3 Sikkerhetsforskrifter
Det skal foretas rutinemessig inspeksjon av bryggeanlegget hver 14. dag.

•

Utstyrsleverandørens veiledning og vedlikeholdsmanual skal følges.

•

Fortøyningsutstyr skal kontrolleres årlig. Feil og mangler skal utbedres uten ugrunnet opphold.

•

Flytebryggen må ikke legges ut på lokalitet med bølgebelastning ut over det som er angitt av produsent.

Forsikringsoversik

•

9 Plikter ved skadetilfellet
9.1 Skademelding
Skade skal meldes til If uten ugrunnet opphold og senest innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. If kan
kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes fødsels- og personnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.
Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran skal meldes til politiet. If kan kreve at også andre skader meldes til politiet.

10 Skadevurdering og erstatningsregler
10.1 Erstatningsberegning ved gjenanskaffelse eller reparasjon
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder:

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn forsikringssummen, jf kapittel 6, fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regel.

Forsikringsdetaljer

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme – eller vesentlig samme stand som umiddelbart før
skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen.

10.2 Avskrivningsregler
Med mindre annet er avtalt beregnes det ved fornyelse av deler av forsikringsobjektet etter skade et aldersfradrag på 10 % for hvert år det
skadede forsikringsobjektet/delen er eldre enn 10 år. Maksimalt fradrag 50%.
Aldersfradraget beregnes av nyprisen for utskiftede deler, men ikke av kostnadene til demontering/montering.

10.3 Erstatningsberegning uten gjenanskaffelse eller reparasjon

10.4 Verdiforringelse
Hvis forsikringsobjektet ved reparasjon ikke kan bringes tilbake til opprinnelig standard, men forøvrig gjøres tjenlig til sitt formål, svarer If for
omkostningene ved fagmessig reparasjon.
Eventuell verdiforringelse etter reparasjon erstattes ikke.

10.5 Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller If krever det.
Skjønnet kan ikke med bindende virkning for partene ta stilling til skadeårsak og andre faktiske forhold som er avgjørende for Ifs ansvar.
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

Sikkerhetsforskrift

For ting som uansett årsak ikke er gjenanskaffet eller reparert innen ett år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som i
foregående paragraf, men begrenset til omsetningsverdien på skadedagen.

10.6 Forholdet til panthavere, konkursbo, nye eiere o.l.
Ovenfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er Ifs ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp :
•

nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og

•

vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.
Overfor andre nye eiere enn eierens ektefelle, samboer eller livsarvinger, begrenses Ifs ansvar som om gjenanskaffelse ikke finner sted.
Ved skadeoppgjør kan If forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med bindene virkning for medforsikrede med mindre If
har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted.
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For panthavere betyr "tingen" i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet.

Forsikringsvilkår - flytebrygger og flytende utstyr i
fiskeoppdrettsnæring
10.7 Skadede ting og til ting som kommer til rette
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede
det, tilfaller tingen If.

10.8 Identifikasjonsregler
Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at sikkerhetsforskriftene blir overholdt kan helt eller delvis miste retten
til erstatning. Retten bortfaller om forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en selvstendig
stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l.

Forsikringsoversik

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men If har rett til å overta den skadede tingen.

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger
eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort.
For medforsikret tredjeperson får reglene om bortfall av erstatningen ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskrift tilsvarende
anvendelse.

Forsikringsdetaljer
Sikkerhetsforskrift
Forsikringsvilkår
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Forsikringsoversik

Definisjoner for Marine
Dispasje
Beregning av felleshavaribidraget for de involverte interesser.

Felleshavari
Et felleshavari foreligger når skip og last rammes av en felles fare.

Felleshavaribidrag
Den andel av felleshavariomkostningene som utlignes på henholdsvis skip og last.

Forsikringsdetaljer
Sikkerhetsforskrift
Forsikringsvilkår
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