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FORSIKRINGENS OMFANG
§1

4.5

Forsikringen dækker fysisk skade på eller tab af de
forsikrede genstande som følge af, at en ulykkelig hændelse
rammer disse, dog med de undtagelser der følger af §§ 4, 5
og 6.

uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i container eller
transportmiddel for at beskytte disse mod almindelige
påvirkninger under transporten, medmindre stuvningen er
udført af speditør, transportør eller anden selvstændig
tredjemand efter forsikringsdækningens begyndelse

§2

4.6

Forsikringen dækker bidrag til havari grosse samt bjærgeløn
opgjort i henhold til gældende lov og praksis, dog med de
undtagelser der følger af §§ 4, 5 og 6.

forsinkelse, uanset årsag til denne

§3
Forsikringen dækker særlige omkostninger som følger:
3.1
medfører en af forsikringen omfattet ulykkelig hændelse, at
transporten afbrydes i eller på anden havn eller plads end
det for forsikringen gældende bestemmelsessted, erstatter
selskabet rimelige omkostninger afholdt i forbindelse med
videretransport til dette bestemmelsessted
3.2
Selskabet erstatter rimelige omkostninger, som den
forsikrede eller dennes ansatte har afholdt for at afværge
eller begrænse skade i henhold til § 9.

FORSIKRINGENS UNDTAGELSER
§4
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som
følge af:
4.1
at den forsikrede eller dennes ansatte ved handling eller
undladelse forsætligt har forårsaget
forsikringsbegivenheden
4.2
de forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder at
disse ikke kan tåle de almindelige påvirkninger under
transporten
4.3
sædvanligt svind
4.4
uegnet eller mangelfuld emballering eller forberedelse af de
forsikrede genstande for at beskytte mod almindelige
påvirkninger under transporten, når denne emballering
eller forberedelse er foretaget af den forsikrede eller dennes
ansatte eller er foretaget før forsikringsdækningens
begyndelse. Denne undtagelse gælder ikke, når emballering
eller forberedelse er foretaget af selvstændig tredjemand

If Skadeforsikring

4.7
reders, korresponderende reders, befragters eller operatørs
insolvens eller betalingsmisligholdelse, hvis den forsikrede
eller dennes ansatte på det tidspunkt, hvor lastningen
påbegyndes, er vidende om eller burde være vidende om, at
sådan insolvens eller misligholdelse af
betalingsforpligtigelse kunne forhindre en normal
gennemførelse af transporten
4.8
at skib eller fartøj er usødygtigt eller skib, fartøj eller andet
transportmiddel i øvrigt er uegnet til på forsvarlig måde at
transportere de forsikrede genstande. Denne bestemmelse
gælder kun, når den forsikrede eller dennes ansatte på det
tidspunkt, hvor de forsikrede genstande lastes i
transportmidlet, er vidende om eller burde være vidende
om sådan usødygtighed eller uegnethed
4.9
at containere eller lignende transportindretninger er
uegnede til på forsvarlig måde at transportere de forsikrede
genstande. Denne bestemmelse gælder kun, hvor lastning i
container eller transportindretning er foretaget før
forsikringsdækningens begyndelse eller er foretaget af den
forsikrede eller dennes ansatte, og disse på tidspunktet,
hvor lastningen påbegyndes, er vidende om eller burde
være vidende om sådan uegnethed
4.10
frigørelse af atomenergi, kernespaltning (fission) eller
kernesammensmeltning (fusion).
Denne bestemmelse gælder skader, tab eller omkostninger
forårsaget af sådanne direkte eller indirekte hændelser.

§5
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som
følge af:
5.1
krig eller krigslignende begivenheder samt miner, torpedoer
og lignende, selv i fredstid
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5.2
oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben
anvendes

7.1.3 når den forsikrede eller dennes ansatte vælger at
benytte transportmidlet eller containere til oplagring, der
ikke er et led i transportens almindelige forløb

arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra

7.1.4 forsikringen ophører dog i alle tilfælde senest 60 dage
efter, at den forsikrede genstand er losset fra det søgående
skib i bestemmelseshavnen.

regeringer eller myndigheder.

7.2

§6

Forsikringen dækker tillige under afvigelse fra transportens
almindelige forløb, herunder usædvanlige ophold,
omladninger samt forsendelse med andre transportmidler,
men ophører som ovenfor anført. Det er dog en
forudsætning, at selskabet underrettes om sådan afvigelse
umiddelbart efter, at den forsikrede eller dennes ansatte får
kendskab hertil.

5.3

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger:
6.1
forvoldt af personer under deltagelse i strejke, lockout,
andre uroligheder eller optøjer
6.2
som følge af strejke, lockout, andre uroligheder eller optøjer
6.3
forvoldt af personer, som handler ud fra politiske,
ideologiske eller religiøse motiver
6.4
forvoldt ved terrorisme, udført af personer, som handler på
vegne af eller i forbindelse med organisationer, som ved
magt eller vold udfører aktiviteter rettet imod at styrte eller
påvirke lovlige eller ikke-lovlige regeringer.

FORSIKRINGSDÆKNINGENS BEGYNDELSE
OG OPHØR
§7

TREDJEMANDSINTERESSE
§8
Denne forsikring skal ikke gælde til fordel for transportører
og/eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er
eller har været overladt.

SKADEFOREBYGGELSE OG BEGRÆNSNING
§9
I tilfælde af at en af forsikringen omfattet skade er
indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er
den forsikrede, dennes ansatte og andre, som handler på
den forsikredes vegne, forpligtet til:
9.1

Forsikringen træder i kraft, når den forsikrede genstand
løftes eller flyttes i bygning eller ved lager på det for
transporten gældende afgangssted, og dette foregår direkte i
forbindelse med læsning på eller i transportmidlet for
umiddelbart herefter at påbegynde transporten.

at træffe rimelige foranstaltninger til at afværge eller
begrænse skaden

7.1

at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og
gennemførelse af krav over for tredjemand, herunder
transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede
genstande er eller har været overladt. Udover
erstatningsberettiget skade erstatter selskabet alle rimelige
omkostninger ved udførelsen af disse pligter.

Forsikringen dækker under transportens almindelige forløb
og ophører i følgende situationer – hvad der først måtte
indtræffe:
7.1.1 når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte
forbindelse hermed placeres i bygning eller ved lager på det
for transporten gældende bestemmelsessted
7.1.2 når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte
forbindelse hermed placeres i anden bygning eller ved
andet lager før eller på andet end det for transporten
gældende bestemmelsessted, og som den forsikrede eller
dennes ansatte vælger at benytte enten til oplagring, der
ikke er et led i transportens almindelige forløb, eller til
distribution

If Skadeforsikring

og
9.2

RETABLERING
§ 10
I tilfælde af erstatningsberettiget skade på eller tab af en del
eller dele af en forsikret genstand erstatter selskabet,
indenfor forsikringssummen for den pågældende genstand,
enten omkostningerne ved den nødvendige
reparation/rekonditionering eller omkostningerne ved
fornyelse af de(n) pågældende del(e), herunder rimelige
transportomkostninger.
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RETSGRUNDLAG
§ 11

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ). Adresse Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Hovedkontor 106 80 Stockholm. CVR-nr 2420 3212

For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk SøforsikringsKonvention af 2. april 1934.
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FORSIKRINGENS OMFANG
§1
Forsikringen dækker, med de undtagelser som følger af §§ 4
og 5, fysisk skade på eller tab af de forsikrede genstande:
1.1
forvoldt af personer under deltagelse i strejke, lockout,
andre uroligheder eller optøjer
1.2
forvoldt af personer, som handler ud fra politiske,
ideologiske eller religiøse motiver
1.3
forvoldt ved terrorisme, udført af personer, som handler på
vegne af eller i forbindelse med organisationer, som ved
magt eller vold udfører aktiviteter rettet imod at styrte eller
påvirke lovlige eller ikke-lovlige regeringer.

§2
Forsikringen dækker bidrag til havari grosse samt bjærgeløn
opgjort i henhold til gældende lov og praksis, dog med de
undtagelser der følger af §§ 4 og 5.

begyndelse. Denne undtagelse gælder ikke, når emballering
eller forberedelse er foretaget af selvstændig tredjemand
4.5
uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i container eller
transportmiddel for at beskytte disse mod almindelige
påvirkninger under transporten, medmindre stuvningen er
udført af speditør, transportør eller anden selvstændig
tredjemand efter forsikringsdækningens begyndelse
4.6
forsinkelse, uanset årsag til denne
4.7
reders, korresponderende reders, befragters eller operatørs
insolvens eller betalingsmisligholdelse, hvis den forsikrede
eller dennes ansatte på det tidspunkt, hvor lastningen
påbegyndes, er vidende om eller burde være vidende om, at
sådan insolvens eller misligholdelse af
betalingsforpligtigelse kunne forhindre en normal
gennemførelse af transporten
4.8
fravær, bortebleven eller tilbageholdelse af arbejdskraft, som
er en følge af strejke, lockout, andre uroligheder eller
optøjer

§3

4.9

Selskabet erstatter rimelige omkostninger, som den
forsikrede har afholdt for at afværge eller begrænse skade i
henhold til § 8.

bortfald eller opgivelse af rejsen
4.10

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som
følge af:

at skib eller fartøj er usødygtigt eller skib, fartøj eller andet
transportmiddel i øvrigt er uegnet til på forsvarlig måde at
transportere de forsikrede genstande. Denne bestemmelse
gælder kun, når den forsikrede eller dennes ansatte på det
tidspunkt, hvor de forsikrede genstande lastes i
transportmidlet, er vidende om eller burde være vidende
om sådan usødygtighed eller uegnethed

4.1

4.11

at den forsikrede eller dennes ansatte ved handling eller
undladelse forsætlig har forårsaget forsikringsbegivenheden

4.3

at containere eller lignende transportindretninger er
uegnede til på forsvarlig måde at transportere de forsikrede
gen-stande. Denne bestemmelse gælder kun, hvor lastning i
container eller transportindretning er foretaget før
forsikringsdækningens dækningens begyndelse eller er
foretaget af den forsikrede eller dennes ansatte, og disse på
tidspunktet, hvor lastningen påbegyndes, er vidende om
eller burde være vidende om sådan uegnethed

sædvanligt svind

4.12

4.4

frigørelse af atomenergi, kernespaltning (fission) eller
kerne-sammensmeltning (fusion). Denne bestemmelse
gælder skader, tab eller omkostninger forårsaget af sådanne
direkte eller indirekte hændelser.

FORSIKRINGENS UNDTAGELSER
§4

4.2
de forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder at
disse ikke kan tåle de almindelige påvirkninger under
transporten

uegnet eller mangelfuld emballering eller forberedelse af de
forsikrede genstande for at beskytte mod almindelige
påvirkninger under transporten, når denne emballering
eller forberedelse er foretaget af den forsikrede eller dennes
ansatte eller er foretaget før forsikringsdækningens
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Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som
følge af:
5.1
krig eller krigslignende begivenheder samt miner, torpedoer
og lignende, selv i fredstid
5.2
oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben
anvendes
5.3
arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra
regeringer eller myndigheder.

FORSIKRINGSDÆKNINGENS BEGYN-DELSE
OG OPHØR
§6
Forsikringen træder i kraft, når den forsikrede genstand
løftes eller flyttes i bygning eller ved lager på det for
transporten gældende afgangssted, og dette foregår direkte i
forbindelse med læsning på eller i transportmidlet for
umiddelbart herefter at påbegynde transporten.
6.1
Forsikringen dækker under transportens almindelige forløb
og ophører i følgende situationer – hvad der først måtte
indtræffe:

umiddelbart efter, at den forsikrede eller dennes ansatte får
kendskab hertil.

TREDJEMANDS INTERESSE
§7
Denne forsikring skal ikke gælde til fordel for transportører
og/eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er
eller har været overladt.

SKADEFOREBYGGELSE OG BEGRÆNSNING
§8
I tilfælde af at en af forsikringen omfattet skade er
indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er
den forsikrede, dennes ansatte og andre, som handler på
den forsikredes vegne, forpligtet til:
8.1
at træffe rimelige foranstaltninger til at afværge eller
begrænse skaden og
8.2
at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor tredjemand, herunder transportører
eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller
har været overladt.
Udover erstatningsberettiget skade erstatter selskabet alle
rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter.

6.1.1 når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte
forbindelse hermed placeres i bygning eller ved lager på det
for transporten gældende bestemmelsessted

RETABLERING
§9

6.1.2 når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte
forbindelse hermed placeres i anden bygning eller ved
andet lager før eller på andet end det for transporten
gældende bestemmelsessted, og som den forsikrede eller
dennes ansatte vælger at benytte enten til oplagring, der
ikke er et led i transportens almindelige forløb eller til
distribution

I tilfælde af erstatningsberettiget skade på eller tab af en del
eller dele af en forsikret genstand, erstatter selskabet inden
for forsikringssummen for den pågældende genstand enten
omkostningerne ved den nødvendige
reparation/rekonditionering eller omkostningerne ved
fornyelse af de(n) pågældende del(e), herunder rimelige
transportomkostninger.

6.1.3 når den forsikrede eller dennes ansatte vælger at
benytte transportmidlet eller containere til oplagring, der
ikke er et led i transportens almindelige forløb
6.1.4 forsikringen ophører dog i alle tilfælde senest 60 dage
efter, at den forsikrede genstand er losset fra det søgående
skib i bestemmelseshavnen.

RETSGRUNDLAG
§ 10
For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk SøforsikringsKonvention af 2. april 1934.

6.2
Forsikringen dækker tillige under afvigelse fra transportens
almindelige forløb, herunder usædvanlige ophold,
omladninger samt forsendelse med andre transportmidler,
men op-hører som ovenfor anført. Det er dog en
forudsætning, at selskabet underrettes om sådan afvigelse
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Selskabet forsikrer på følgende vilkår:

§ 4 OPSIGELSE

§ 1SELSKABET'S ANSVAR

4.1

1.1

Denne krigsforsikring kan såvel af forsikringstageren som
af Selskabet til enhver tid opsiges med 48 timers varsel.

For forsikringen gælder forsikringsbetingelserne anført i
Krigsforsikringsbetingelser og Undtagelse for
atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller
elektromagnetiske våben.

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ).
Adresse: Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Hovedkontor:
106 80 Stockholm. CVR-nr: 2420 3212

1.2
For forsikringen dækket på engelske betingelser gælder de
til enhver tid gældende Institute War Clauses og
Undtagelse for atomforurening samt kemiske, biologiske,
biokemiske eller elektromagnetiske våben. Er
landtransporter meddækket, gælder
forsikringsbetingelserne anført i
Krigsforsikringsbetingelser og Undtagelse for
atomforurening samt kemiske, biologiske, biokemiske eller
elektromagnetiske våben.
1.3
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ). Adresse Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Hovedkontor 106 80 Stockholm. CVR-nr 2420 3212

Særlige betingelser er anført nedenfor eller i særskilt bilag.
1.4
Endvidere gælder de regler og bestemmelser, som til enhver
tid måtte være fastsat af Selskabet.

§ 2 PRÆMIEBEREGNING
2.1
Præmien for den enkelte forsikring vil til enhver
tid være den af Selskabet fastsatte.

§ 3 LANDTRANSPORTER
3.1
Såfremt denne forsikring omfatter landtransporter, er
dækningsområdet begrænset til forsendelse i Europa, dvs.
følgende lande: Sverige, Norge, Finland, Tysk- land,
Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Schweiz, Østrig,
England, Irland (excl. Nord-Irland), Spanien, Portugal,
Italien, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien,
Serbien, Bosnien/Hercegovina, Montenegro, Kroatien,
Jugoslavien, Bulgarien, Albanien, Grækenland, Tyrkiet
(excl. den asiatiske del af Tyrkiet øst for Bosporus Strædet)
og til forsendelse med den transsibiriske jernbane.
3.2
Undtaget er landtransporter mellem danske pladser, i det
tidligere Sovjetunionen (excl. den transsibiriske jernbane),
på Malta og på Cypern.
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Forsikring & Pension skal gøre opmærksom på, at disse
betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til
hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren
aftaler, at andre vilkår skal gælde for aftalen.

4.4

KRIGSFORSIKRINGENS OMFANG
§1

Uegnet eller mangelfuld emballering eller forberedelse af
de forsikrede genstande for at beskytte mod almindelige
påvirkninger under transporten, nar denne emballering
eller forberedelse er foretaget af den forsikrede eller dennes
ansatte eller er foretaget før forsikringsdækningens
begyndelse.

Forsikringen dækker, dog med de undtagelser der følger af
§ 4, fysisk skade på eller tab af de forsikrede genstande som
følge af:
1.1
Krig eller krigslignende begivenheder samt miner,
torpedoer og lignende, selv i fredstid.
1.2
Oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben
anvendes.
1.3
Arrest, beslaglæggelse eller lignende foranstaltning, der
foretages af regeringer eller myndigheder som følge af
begivenheder dækket under pkt. 1.1 og 1.2.

Sædvanligt svind.
4.5

Denne undtagelse gælder ikke, nar emballering eller
forberedelse er foretaget af selvstændig tredjemand.
4.6
Uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i container eller
transportmiddel for at beskytte mod almindelige
påvirkninger under transporten, medmindre stuvningen er
udført af speditør, transportør eller anden selvstændig
tredjemand efter forsikringsdækningens begyndelse.
4.7
Forsinkelse, uanset årsag til denne.
4.8

Forsikringen dækker bidrag til havari grosse samt bjærgeløn
opgjort i henhold til gældende lov og praksis, dog med de
undtagelser, der følger af § 4.

Reders, korresponderende reders, befragters eller operatørs
insolvens eller betalingsmisligholdelse, hvis den forsikrede
eller dennes ansatte på det tidspunkt, hvor lastningen
påbegyndes, er vidende om eller burde være vidende om, at
sådan insolvens eller misligholdelse af

§3

betalingsforpligtigelse kunne forhindre en normal
gennemførelse af transporten.

§2

Forsikringen dækker rimelige omkostninger, som den
forsikrede har afholdt for at afværge eller begrænse skade i
henhold til § 9.

4.9

FORSIKRINGENS UNDTAGELSER
§4

At skib eller fartøj er usødygtigt eller skib, fartøj eller andet
transportmiddel i øvrigt er uegnet til på forsvarlig måde at
transportere de forsikrede genstande.

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som
følge af:

Denne bestemmelse gælder kun, når den forsikrede eller
dennes ansatte på det tidspunkt, hvor de forsikrede
genstande lastes i transportmidlet, er vidende om eller
burde være vidende om sådan usødygtighed eller
uegnethed.

4.1
Arrest, beslaglæggelse eller lignende foranstaltning, der
foretages af regering eller myndighed i den forsikredes
hjemland.
4.2
At den forsikrede ved handling eller undladelse forsætligt
har forårsaget forsikringsbegivenheden.
4.3
De forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder at
disse ikke kan tale de almindelige påvirkninger under
transporten.

If Skadeforsikring

Bortfald eller opgivelse af rejsen.
4.10

4.11
At containere eller lignende transportindretninger er
uegnede til pa forsvarlig made at transportere de forsikrede
genstande.
Denne bestemmelse gælder kun, hvor lastning i container
eller transport-indretning er foretaget før
forsikringsdækningens begyndelse eller er foretaget af den
forsikrede eller dennes ansatte, og disse på tidspunktet,
hvor lastningen påbegyndes, er vidende om eller burde
være vidende om sådan uegnethed.
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4.12
Frigørelse af atomenergi, kernespaltning (fission) eller
kernesammensmeltning (fusion). Denne bestemmelse
gælder skader, tab eller omkostninger forårsaget af sådanne
direkte eller indirekte hændelser.

FORSIKRINGSDÆKNINGENS BEGYNDELSE
OG OPHØR
§5
Søtransporter
5.1
Forsikringsdækningen træder i kraft, når de forsikrede
genstande er ombord i det søgående transportmiddel, og
ophører, enten når de forsikrede genstande forlader dette
på det for forsikringen gældende bestemmelsessted eller
efter udløbet af 15 dage fra ankomstdagen for det søgående
transportmiddel, hvad der først måtte indtræffe.
5.2
Forsikringsdækningen er tillige i kraft på de i pkt. 5.1
nævnte vilkår, mens de forsikrede genstande er ombord på
skib, lægter og lignende, under sejlads til og fra det
søgående transportmiddel, dog ikke ud over 6O dage efter
udlosning fra det søgående transportmiddel.
5.3
Skal varerne i mellemhavn omlades fra et søgående
transportmiddel, ophører selskabets ansvar efter udløbet af
15 dage fra ankomstdagen til mellemhavn.
Ansvaret indtræder først igen, når de forsikrede genstande
enten
5.3.1 er ombord i et søgående transportmiddel, som skal
transportere de forsikrede genstande til
bestemmelseshavnen, og ophører i henhold til pkt. 5.1
eller
5.3.2 er pålæsset et andet transportmiddel, som skal
transportere de forsikrede genstande til
bestemmelsesstedet, og ophører i henhold til §§ 6 og 7.
5.4
Ved ankomst skal forstås, at det søgående transportmiddel
er ankret op, fortøjet eller på anden måde sikret ved kajeller ankerplads inden for havne- myndighedernes område.
Hvis en sådan kaj eller plads ikke er til rådighed, anses
ankomst for at være sket fra det tidspunkt, hvor det
søgående transportmiddel første gang ankrer op, fortøjes
eller på anden måde sikres enten i eller uden for den
pågældende udlosningshavn eller -plads.
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LANDSTRANSPORTER MED JERNBANE
ELLER LASTBIL
§6
Forsikringsdækningen træder i kraft, når de forsikrede
genstande er overgivet til en fragtfører, og vedvarer, indtil
de forsikrede genstande er ankommet til bestemmelsesstedet, og modtageren kan råde over dem, dog ikke
ud over 15 dage fra ankomstdagen.
6.1
Forsikringen dækker tillige under eventuel færgetransport,
der er et led i transporten.

LUFTTRANSPORT OG POSTFORSENDELSER
§7
Forsikringsdækningen træder i kraft, når de forsikrede
genstande er overgivet til en fragtfører eller til postvæsenet,
og vedvarer, indtil de forsikrede genstande er ankommet til
bestemmelsesstedet, og modtageren kan råde over dem, dog
ikke ud over 15 dage fra ankomstdage.

TREDJEMANDS INTERESSE
§8
Denne forsikring skal ikke gælde til fordel for transportører
og/eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er
eller har været overladt.

SKADEFOREBYGGELSE OG BEGRÆNSNING
§9
I tilfælde af, at en af forsikringen omfattet skade er
indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er
den forsikrede, dennes ansatte og andre, som handler på
den forsikredes vegne, forpligtet til
9.1
at træffe rimelige foranstaltninger til at afværge eller
begrænse skaden
og
9.2
træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og
gennemførelse af krav over for tredjemand, herunder
transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede
genstande er eller har været overladt. Udover
erstatningsberettiget skade erstatter selskabet alle rimelige
omkostninger ved udførelsen af disse pligter.

Krigsforsikringsbetingelser 2010

3/4

RETABLERING
§ 10
I tilfælde af erstatningsberettiget skade på eller tab af en del
eller dele af en forsikret genstand erstatter selskabet inden
for forsikringssummen for den pågældende genstand enten
omkostningerne ved den nødvendige
reparation/rekonstruktion eller omkostningerne ved
fornyelse af de(n) pågældende del(e), herunder rimelige
transportomkostninger.

RETSGRUNDLAG
§ 11

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ). Adresse Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Hovedkontor 106 80 Stockholm. CVR-nr 2420 3212

For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk Søforsikringskonvention af 2. april 1934.
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Klausul for atomforurening samt
kemiske, biologiske, biokemiske eller
elektromagnetiske våben

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ). Adresse Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Hovedkontor 106 80 Stockholm. CVR-nr 2420 3212

CD009

Uanset bestemmelserne i denne police gælder følgende
klausul:
Forsikringen dækker ikke skade, tab, omkostninger eller
ansvar som er en direkte eller indirekte følge af eller
kommende fra
1. ioniserende stråling eller radioaktiv forurening forårsaget
af atomkernebrændsel, atomreaktion eller atomaffald
2. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre forurenende
egenskaber ved atomkerneanlæg, atomreaktorer eller andre
atomkerneinstallationer samt komponenter heraf
3. våben eller anden anordning i hvilke anvendes
atomenergi eller kernespaltning (fission) og/eller
kernesammensmeltning (fusion) eller anden lignende
reaktion eller radioaktiv kraft eller substans
4. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre forurenende
egenskaber fra enhver radioaktiv substans. Denne
undtagelse omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra
atomkernebrændsel, når sådanne isotoper fremstilles,
transporteres, oplagres eller anvendes kommercielt, i
landbruget, medicinalt, videnskabeligt eller til andre
lignende fredelige formål
5. kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske
våben.
28.11.2003
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Internationale Sanktioner

DÆKNINGSUNDTAGELSER SOM FØLGE AF GYLDIGE SANKTIONER
Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for
ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som
helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af
den Europæiske Union eller af Norge eller United States of America.

If P&C Insurance
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