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PA foranledning af Foreningen af danske
Ssassurand.orer
opfordrede Assurandor-s'cieteiet i efterflret 1g29
de interesserede organisationer og dispachorerne til
at crertage i-',.at.,ren re'ision af Konventiongn af 2. April 1g50 ved ut
u*t'g"
rner til en hommission, hvis opgu.," skuile
ur.." ,T frernsa:tte
forslag til ny konvention

I'il at tiltr:pde kommissionen valgtes derefter.:
Af Assurandor-Societetet:
Professor, dr. jur. Kristian Sindballe.

Dansk Danrpsliibslederiforenins:
Shibsreder I{. Gether og hojest"eretssagforer
Jacob E.

,
,
,

Gelting.
dispachsrerne:
Dispachor L. N. Hvidt.
Foreningen af danske Soassurandarer.:
Direktor Chr. Hvidt og direktor Max Nielsen.
Grosserer-Societetets Iiomit6:
Grosserer. Williarn t\{alling.

I ,iommissionens forste mode, der afholdtes den 17. clece,rber' 1929, valgte-s professor Sindballe til formand,
og a"i'r.a_
toges at anmode dispachorerne om at fremkomm"e
med et

forslag til ny honvention som grundlag for kommissionens
forhandlinger.
r1{ui, forslag tilvejebragtes ved, at dispachor Tvbjerg
.Er.
udarbejdede et forste udkast, der blev behandret
af saintlige
dispachorer, nemiig L. N. Hvidt, Kay Skovgaard-peterren,
og Niels Tybjerg, i forbindelse "med prot"..o.
ly"ll1r8"
Sindballe. Det sflledes fremliomne for.slag e, de.eite.
g"r_
nerngAet pfl moder i kommissionen, i hvi"lke dispachr.'Tv_
bjerg har deltaget.
Sorn sekretrer for r<ommissionen har direrrtsr
M. Stee,hort

fungeret.

I
I
I
I

j

I)en nye konvention vil hunne trrcde i stedet for de ltestttttmelser i Lov om Forsikringsaftaler Nr. 129 af 15. Aplil 19131),
der el anvendelige pfl soforsikring, idet der for hele det otulAde, disse omfatter, er givet regler i det foreliggende forslag.
Hvor lovens bestemmelser er ufravigelige, er honventionsforslagel affattet i overensstemmelse dermed. Er det'for etr
Iorsikring i sin helhed tegnet pfl den nye konventions Jretingelser, vil man i lionr,entionen liunne linde alle de fornodne
regler, hvorimod det, hr,is der i forsikringsaltalen el vedtaget
af vigelse fra ironventionens regler, Iian vrere noclvendigt i
ioven at soge opl,vsning om, hvorvidt sAdan vedtagelse er
Det bemrerkes dog at lovens $ 23 ikke er optaget i
gyldig.

konventionen.

ALIII\I)E
I.

Kt ,r

Bestemmelseln.
Bestemnrelser April 1930. der
vendelse, for' .ir

Solorsikrinq : .. .
shib cller gorl.. :
flod, kanrl cllr: :,:.
Omlattel cn :, :-.
faue undel dt lrr:..:
oplrold i land i i, ::
helhed sont sol,r: ..".
Som soforsilir'.n.

hnytter sig til skrr .
idoli ellel af rrnLi,.:.
sig i sidant :ki] .
stabelaflobninq.

I[.
Genstand

Fr

lor ...:

Iinvtter sig iil 'liil,
Forsilues lian :.
rrdledning. \'irl r:.
forscndelser', :o',..,.

Irar-alilleuge. li r ,,
Ior' livilke sliiL. ir:.al)svat', en assttt ltl.
.

.

FORSTE DEL.

ALMIN DELIGE BESTEMMELSER.
I. KONVEI\TIONENS

OMRADE.

s1.

Bestemmelserne i denne konvention grelder soforsikring.
Bestemmelser i I-ov om Forsikringsaftaler Nr. 129 af 15.
April 1930, der han fraviges ved aftale, kommer kun til anvendelse, for si vidt de er optaget i konventionen.

s2.

Soforsikring foreligger, nflr en interesse, der kn,vtter sig til
shib eller gods, forsikres mod fare pfl soen eller pi indso,
flod, kanal eller anden vandvej.
Omfatter en forsikring mod fare under sotransport tillige
fare under dermed forbunden anden transport eller under
ophold i land i lorbindelse mcd transporten, anses den i sin
helhed som soforsiliring.
Som solorsikring anses ogsi. folsikring af en intelesse, der
linytter sig til skil:, sorn er oplagt, befinder sig pfl bedding,
i doh eller af anden grund ligger stille, til gods, der befindel
sig i sAdant sliib, eller tii sliib, der er under b,vgning eller
stabelaflobning.
I

t.

ITORSIKRINGSINTERESSE.

s3.

Genstand lor soforsikring er enhver lovlig interesse, der
knr.tter sis til sliib eller god.s og ladel sig ansrtte i penee.
Forsihres lian nar,nlig: Shib, fragt, passagerpenge, skihs
udredning, varer', forventet handelsfordel pfl varer, vrerdiforsendelser, sofollis ejendele, fangst og fangstudrustning,
havalipenge, hrav for' levelinger til sliib, andre fordringer',
lol hvilke shib, fragt ellel ladning tiener til dahning, og clel
ansval', en assurandor ovcrtaser ved soforsikrine.

s4.

F-orsikring kan tegnes for egen eller frernmed r:egning eller
uden angivelse af, for hvis regning den tegnes (,for. vedhommendes regningu eller lignende).
Forsikring for fremmed regning foreligger', nflr- forsilu.ingstageren i eget navn har forsiliret trediemands interesse.
Er den lorsikrede angivet i forsikringsaftalen, omfatter for'sililingen, nir iklie andet el aftalt, kun hans interesse. Ved
forsikring af varer grelder dog bestemmelsen i S 176 og r,ed
forsikring af ladningsinteresse bestemmelsen i $ 202, jfr. $ 176.

s5.
,\ngflr forsikringsaftalen iklie nogen lovlig interesse. er den
ilike bindende for assurandoren.
Er forsihringen ikke tegnet i god tro, eller hal forsiliringstageren efter senere at vrcre kornmet til hundskab orn, at der
ikhe er nogen lovlig interesse, undladI uden unodigt ophold
at underrette assurandoren herom, har denne krav pa den
aftalt.e prmmie.

s6.

Bortfalder den interesse, forsikringsaftalen angflr, folinden
assurandolens ansvar beeynder, finder bcstemmelserne i $ l-r
tilsvarende anvendelse.
f)et samme gielder, hvis aftalen angflr en fremtidip inieressc,
og denne iklie kommer til eksislens.

s7.
Bortfalder den lorsihrede interesse, efter at assurandorens
ansvar er begvndt, ophorer forsihringen,
Er forsilirineen tegnet prl tid, og sh1'ldes interessens Jtoltfald en begivenired, der ikhe omfattes af for:sikringen, har
assurandoren ret til det pramiebelob, som shulle har,e vreret
betalt, sifremt forsikringen liun havde \,rcret tegnet fol tiden
indtil ophoret.
I andre tilfrelde har assurandoren uanset interessens bortfald krav pi den aftalte prrcmie.
s8.

Bevisbyrden lor intelessens tilstedeviBrelse og onrfang piihvilel den forsikrede.
6

III.
En intelesse: :, l
folgel a[ denne ko:sikringsarter'. der.assurandorens ani'.'

:

Er en fot'siki..
terne ansat til en i
Ie]sen bindcndr::
at den ansatte '. ::
kan :lnses sonr : - Fol den l'ot'.:^:-

I\.

Er f orsilili 11. :> -- i','.
ligger underforsi-:::
Assurandolen .r.:.
lorsikringssunr o: -.
erstatte. nleclfore:.
indtrreder i den :o:,
til erstatning fril ::.'
erstattede gensta:i'
nevnte forhold.

\
Er forsikrinqss i: :r
Iigger overfor--ikr': :.
Er overfolsikrirl
bindende for assu:-:
aftalte pramie.

Er overforsikr in.

III. FORSIKRINGSV,IERDI.
se.
En interesses forsikringsvrcrdi er, for si vidt ikke andct
folger af denne konventions bestemmelser for de enkelte forsikringsarter, dens fulde vrcrdi i penge pfl det tidspunkt, da
assurandorens ansvar begvnder.

s

10.

Er en forsikret interesse ved overensliomst mellem pat'
terne ansat til en bestemt vrerdi (takseret police), er ansrettelsen bindende for assurandoren, medmindre han beviser,
at den ansatte vrerdi overstiger, hvad der nred rimelighed
kan anses som forsikringsvrerdien.
Fol den forsikrede er ansa:ttelsen altid bindende.

IV. UNDERFORSIKRING.
s 11.
Er Iorsikringssummen mindre end forsihringsvrcrdien, foreligger underforsikring.
Assurandsren svarer i si fald hun efter forholdet mellem
forsikringssum og forsikringsvrerdi for, hvad han ellers sliulle
erstatte. N[edforer udbetaling af erstatning, at assurandaren
indtrreder i den forsikredes ret til godtgorelse i havari grosse,
til erstatning fra trediemand eller til, hvad der er i behold af
erstattede genstande, finder sfldan indtrreden kun sted efter
nmvnte forhold.

V. OVERFORSIKRING.
s 12.

Er forsikringssummen storre end forsiliringsvrerdien,

fore-

ligger overforsikring.

s

13.

s

14.

Er overforsikring tegnet i svigagtig hensigt, er aftalen ihke
bindende for assurandoren. Denne har desuagtet krar, pfl den
aftalte prremie.

Er overforsikring tegnet uden svigagtig hensigt, er aftalen

bindende for assurandoren, men kun for et belob, svarende
til forsihringsr,rerdien, der sAledes anses som forsikringssum.
I tilfrelde, svarende til de i S 5, 2. stk. omtalte, har assurandsren krav pi hele den aftalte prremie. I andre tilfelde har
han hun ret til sfl stor en del af den aftalte prremie, som
svarer til forsikringsvardien.

VI. DOBBELTFORSIKRING.
$ 15.
Dobbeltforsikring foreligger, nfir samme interesse er forsikret hos flere assurandorer, og summen af de belob, de enhelte assurandorer i tilfrelde af sliade skulde betale, hvis hver
enkelts ansyar bestemtes, som om han var eneassurandor,
kan l<omme til at overstige det hojeste belab, som den forsikrede kunne krreve hos nogen af assurandorelne, hvis interessen var fuldt forsikret pA de aftalte vilkflr hos ham alene.

s

16.

melserne

Er dobbeltforsikring

s

1,, r

vare kommel til ;
ger. rrden unodi:-: :
enhver af forsili:::.Iem forsil<ringsvl : :-

surnnrerne. f)rrt:,'
holdet nrellerrr de:. :.
Forsikrinqsta(, :. :.
fremsrettes, inclt,n

lorsikring. inclt.ir,--.
iorsikling beqrr.r .:.*.
srettelsen a[ i,r'.
r-t'r'endc del n[ :

YII. TILI

..

:-

{I
t

Ir

17.

tegnet uden svigagtig hensigt, hzBfter

overfor den forsikrede enhver af assurandsrerne, som om
han var eneassurandor. Dog han den erstatning, der ialt skal
udredes, ikhe overstige det hojeste belab, sorn den forsikrede
hunne krrer,e hos nogen af assurandorerne, hvis interessen
r,ar fuldt forsikret pfl de aftalte vilkflr hos harn alene. Enhver
af assurandorerne har krav pA den aftalte pr:emie.
Imellem assurandorerne indbyrdes fordeles ansvaret i forhold til de belob, for hvilke de h:efter overfor den forsikrede.
For sA vidt en assurandol ihl<e han udrede sin andel, fordeles det manglende belob mellem de or,rige i det naevnte
forhold. Den enhelte assurandor er dog aldrig pligtig at udrede mere end det belob, for hvilket han hieftel overfor den
Iorsikrede.
Er en assurandor ifolge vilkflrene for den af ham tegnede
forsikring ikke pligtig at deltage i fordeling efter bestem8

2. og 3. .:

-\ngAl de [or'.ri.-.
interesse og slrnr:.;
gen tegnet i gocl i:-, .

tegnet i svigagtig hensigt, er samtlige
aftaler uforbindende for assurandorerne. Disse har desuagtet
hrav pfl de aftalte prremier.

Er dobbeltforsikring

i

er dc nmtntc

ell

Opgives reise. i',:
tes den forsililetl, -:
l'ale, del oruhlt, til premie.
Udsrcttes krrn

al

.:. j

-

forsikriflg€o 'r)

pr':r'miebelaJr. rlr,l' -"

ringen kun

hrttl,

'.

interessen.

\ III
Ved forsikrinssp.
strendige og rigtiEc

melserne i 2' og 3. stk., kan han ikke kreve sit ansvar fordelt
cfter de nar.nte Jtestentmelser.

s 18.
.\ngar de forskellige forsikringer i deres herhed samrne
interesse og samme farer og skader, og er dobbertforsilrringen tegnet i god tro, kan forsikringstageren, nflr han, efter at
vrere kommet til kundskab om, at dobbertforsikring foreligger, uden unodigt ophold fremsretter begrering deroir, krreve
enhver af forsikringssummerne nedsat efter forholdet mellem forsikringsvardien og det samlede berob af forsihringssummerne. f)en aftalte prr.mie nedsrcttes i si fald efter for-

holdet mellem den nye og den oprindelige forsihringssum.
Forsiliringstagerens begrering mi dog ved rejseforsihring
fremsrettes, inden assurandsr-ens ansvar er beg1,ndt, ved tids_
forsihring, inden ansvaret er ophort. Fremsrettes ved tidsforsik.ing begrcringen efter ansvarets begynderse, gmlder nedsrettelsen af forsikringssum og prrcmie alene dln tilbaget,rtlrende del af forsikringstiden.

VII. TILFALDE, HVOR INTERESSE]\ IKKE
UDSATTES FOR FARE.

s

1e.

s

20.

Opgives rejse, for hvilken forsikring e. tegnet, eller udsret_
tes den forsikrede interesse af anden gr.rrd ikke for nogen
far-e, de. omfattes af forsiliringen, har assurandoren ikke ret
til pr:emie.
Udsiettes knn en del af den forsikrede interesse for noeen
af forsikringen omfattet fare, har assurandoren ret til det
prrcmiebelob, der skulle have r,reret betalt, sflfremt forsihringen kun havde varet tegnet for den pigreldende del af
interessen.

YIII.

OPLYSNINGSPLIGT.

s 21.
ved forsikringens tegning skal forsikringstageren give fuldstrendige og rigtige oplysninger om alle ham bekendte om_

st;endigheder, der kan r,rere af betl dning for bedommelsen af
det ansvar, assurandoren skal overtage.
Er det forsikringstageren behendt, at den forsikrede interesse eller en dermed forbunden interesse er eller vil blive
forsikret andetsteds, skal han srerligt oplvse dette.

Har forsililings:;r.
at givc opllsninq , :
dette tilregnes he::serne

i

$

2l til:r r,:'. :

$ 22.

Har forsiliringstaoeren ved forsikringens tegning sr,igagtigt
givet urigtig oplysning om eller fortiet en omstrendighed af
betydning, er aftalen ikhe bindende for assurandoren. Det
samme grelder, hvis forsikringstagerens forhold iovrigt har
vreret af en sfldan art, at det ville stride mod almindelig
hrederlighed at gore aftalen gmldende.
s

24.

Har forsikrinostageren, uden at forholdet omfattes af $$ 22
eller 23, ved forsikringens tegning givet urigtig oplysning om
nogen omstrendighed af betydning, er forsikringen ikke bindende for assurandoren, hvis det mfl antages, at han ihke ville
have overtaget forsikringen, om det rette forhold har,dc vrcrct
oplvst.

Mi

det antages, at assulandorcn ville have overtaget iorsikringen, men pi andre vilkflLr, eller at han ved genforsililing
i videre onrfang ville have begrir:nse[ sit ansvar for eeen regning, hiefter- han r,ed folsiliring af andet end vareL ellel ladningsinteresse i det omfang, i hvilkct det godtgores, ill den
pigreldende omstrendighed har vreret uden indflvdelse pir foi'sikringsbegivenhedens indl-rreden og skadens storrelsc.
l{i det ved forsihring af yarer eller Iadninssinteresse Arrtages, at assurandoren ville have overtaget forsikringen, men
pA andre villiAr, hrciter: han i det onrfang, i lrr.illiel han
mod den aftalte pramie ville have forpligtet sig, og mi det
antaees, at han yed genforsikling i videre omfang ville lravc
begrnnset sit ansvar for egen regning, nedsattes erstatningen

i

sarnrne forhold.

10

assuran(Lrli-:.

23.

nIi det antages, at forsikringstagelen ved forsihringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham given oplysning af betl'dning \rar urigtig, er forsikringen bindende for
assurandsren, men han al denne opsiges med en uges varsel.
s

Vil

nrcvnte forholrl : :
skab deronr. udt,:ren, i hvilliet rrr..:i
greldende, dissr : ,:

,\ssttt'andorr.:. ...
tigc ellel rrtr: lil .' ; :

. ,:
hold, eller rlr:.

gens lcenin,-

rrvidende, r'Ar r:;i, :.
at have betvdnin.

SIial assrr rirrrri{.:,
vides eller lirlr r,:niug. rtri dctle u,i::

:

IIar forsilirin-.'vidst cllel l'lrrrd,.:
var indlltrffo.
f)e[ samnre gml'1,'.
vidc, at del var' ..,:.
hed var indtnrfic.i ,
assrlrandoren bel,*.:-

Er forsikringen

.

rr[olbindr.rtdc Ior'
pi den aftalte l)r':r::.
Opsiger assulanii,,
23.
hal han rt't :..
$

s

25.

Har forsikringstageren ved forsikringens tegning undladt
at give opll.sning om en onrstrcndighed af bet-vdning, os kan

dette tilregnes ham som grov uagtsomhed, finder bestemmeli $ 24 tilsvarende anvendelse.

serne

Vil

s

26.

s

27.

assurandoren pflberibe sig, at et af de i $! 23_2b
nre\,nte forhold foreligger, shal han, efter at have fflet kund_
skab derom, uden unodigt ophold meddele forsikringstageren, i h'ilket omfang han vii gore nogen af de rettigtreder
grcldende, disse paragraffer hjemler.

i\ssurando.err Iian ikhe piberibe sig, at der er givet urigtige eller ufuldst:endise oplvsninger, hvis han ved forsikringens tegning var eller burde r,iere vidende om det rette for_
hold, eller den ornst:endighed, hvorom han el forblevet
ruvidende, var uden betydning for ham eller senc.e er ophort
at have betydning.

s 28.
Skal assurandorens ansvar beg,vnde pi et tirispunkt, der
vides eller kan antages at ligge fomd for forsikr.ingens tegning, nri dette udtrvkheligt opair-es.
FIar forsikringstageren ved tegning af en sidan forsiliring
vidst eller burdet vide. at en forsikringsbegivenhed alrerede
var indtruffet, er aftalen ikke bindende for assurandor.en.
Det samme grelder, hvis forsiliringstageren vidste eller burrle
vide, at der \.ar sandsl,nlighed for, at en forsikringsbegivenhed var indt.rffet eller
indtrmffe, og han ikke har givet

'ille
assurandoren behorig opl5rsning
herom.
s

2e.

Er forsihrinsen i henhold til

SS 22,24, 1. stk.,2b eller 28
rrforbinclende for assurandor.cn, har clenne desuagtet krav
pir den aftalte premie.
Opsiger assurandoren forsikringen til ophor i henhold til
23,
har han ret til det pri,emiebelob, der skulle havc vrcret
$
11

betalt, sAfremt forsilirinsen hun havde r,.eret iegnet for tiden
indtil ophoret.

s

30.

Oplvsninqspligten pflhviler ogs6" den, der tegner forsikrins
i forsikringstaoerens navn. Undlader han at oplyse en omstrendighed af betvdning eller giver han urigtig oplysning om
en sfldan omstrendighed, finder bestemmelserne i SS 22-29
tilsvarende anvendelse.

IX. POLICE.
s 31.
NAr aftalen er sluttet, kan forsikringstageren hrrcve police
udstedt, os nir premien eller, hvis hetaling i rater er aftalL"
lorsle plmrnicrate er betalt, kan policen krreves udleveret.
Bestemmelserne i policen gir forr-rd for denne konventions
iresternmelser'. Shrer,ne, pflsternplede oq ved slip pifarte besternmelser i policen gir forud for dennes trvkte tekst.
Yii forsilirinostageren rejse indsigelse mod policens indhold,
mi han gare det uden unodigt ophold. Undlader han dette,
anses policen som godkendt.

X. PRAMIE.
s

32.

Folsiliringstagelen hrefter for prremiens betaling.
Har forsiliringstageren krav pfl erstatning hos assur.anclsren, og foreligger erstatnings- eller forskudsheregning, kan
forsikrinsstageren, selvom erstatnings- eller lorsliudsbelsbet
endnu ikke han krreves betalt, bringe dette i modregning overfor assulandsrens krav pA prremie. Af beloh, der modreenes,
forinden de kan krreves betalt, beregnes der assurandoren
rente 6 pct. p.a. fra modlegningens dato.

afslutning, dog tidii
forn....
den nye periode. t.
Er der aftait Lt-.r
forsikringstidcn. :,,:
rende periodes ru.Er der for tilfit: :,
prrcmie, iorfalcitr

g5,'nder. Ved

begynder.

Betales prenrier-

taling i rater er :.
der tidiigst ma :o:.

dorens ansvar'. Lr- en senefe ltrli:..---.
den en uge t..'...: r ;
forfaldsdagen.
Sfl l:enge ii.:".'-..
f orsihr-ingslita r ir irandorens anivi,.:
lingen slier'.

.

Betales plirnric:taling i latel er r-:
assurandor€il trl):i-,
helt ophorer'. !ail'. :

samnle ga:lcler'. l 'lute eller en tillrt.assurandslen h:,: :
Sddant pill'al rr.:,
dagen.

Er 3 mAneder'
33.

$
Ved rejsel'orsihlins lorfalder pr.rmien ved aftalens afslLrtning.

\red nl.tegnet forsikring pi tid forfaldel pramien eller,
hvis betaling i rater er aftalt, forste premierate ved aftalens
1,2

:

er betalt, ophore.r' :r
doren har pabear:h'a sAdan letsfr,r':,
dorens ansYar-. (-)l
forer den ililie til :

afslutning, dog tidligst en uge for assurandslens ansvar begynder. Ved fornyelse af en sfldan forsikring er forfaldsdagen
den nye periodes forste dag.
Er der altalt betaling i rater, svarende til hver sin del ai
forsikringstiden, forfalder enhvel senel'e rate pfl den tilsvarende periodes forste dag.
Er der for tilfmlde af sariig rejse eller ladning aftalt tillregspra:rnie, for:falder detrnc pi den dag, da deL sierlige ansval'
begynder.

s

34.

for en nytegnet forsiliring, eller, hvis betaling i rater er aftalt, fsrste prrcmierate ikke ved palirav,
Betales prremien

der tidligsi mfl foreiages pfl forfaldsdagen, ophorer assrtrandorens ansvar. Det samtne ga:lder, hvis en lt-rrnyelsespt'eernie,
el] senere prernierate eller en till;egsprrcrnie ilike betales inden en uge efter pflkrav, del tidligst rni foretages en uge for
lorfaidsdagen.
Si l:enge aftalen ikke er ophort efter $$ 35 eller 36, hau
forsihringslageretr ved at ]retale skyldig pliemie bringe assurandsrens ansvar til pinl' at Isbe fra det tidspunkt, da betaiingen sker.
s

35.

Betales pricrnien lor err nytegnet Iorsikring elier', hr.is betaling i ratel er aftalt, farste pt'rctnierate ililie i rette tid, kan
assurandoren opsige forsikringen med den vilhning. at aftalen
helt ophorer, siLfremt pr:emien iklie betales indeu 3 dage. Det
sanrrle ginlder', hvis en fot-nyelsesprarnie, en senele pr':emielute eller en till:egsprremie ikke betales inden ell Lrge cfter, at
assurandoren har rettet pflkrav deronr til fot'sikringstageren'
Sidant pilirav nrA dog tidligst linde sted en uge for forfaldsdagen.

s 36.
Er 3 rnineder forlobct efter sket p&klav, udett at prremien

el betalt, ophorer aftalen uden opsigelse, medmindre assrtrandolen har pibegyndt retsforfolgning for at indtale prrcmien.
Fla sidan letsforfolgnings begvnclelse penindtrader assurandorens ansyar. Opgiver assrtlandot'en lctsforfolgningen, eller
Iarer den ihke til f1'ldestgolelse, bortfalder assurandorens an13

svar plny, og den
ikke afbrudt.

i fsrste punktum nrevnte frist betragtes sorn
s

37.

opsiges en forsihringsaftale i henhold til s 35 til ophor for.inden udlobet af den tid, for hvilhen den er afsluttet, eller ophsrer den i henhold til $ 3G, har assu.andoren ret til det prarmiebelsb, der skulle have vreret betalt, s&fremt forsikriige.
kun havde, vreret tegnet for tiden indtil ophoret.

s 38.
Bortfalder assurandsrens krav pfl den aftarte prremie helt
eller delvis, uden at dette skyldes hans eget forhotd eller opsigelse af aftalen fra hans side, tilkommer der ham i ristornogebyr 10 pct. af det premiebelob, der tilbagebctales eller ikke
erlregges, dog hojst 500 hr.

XI. FORSIKRINGSTID.
s 3e.
Er forsihringsaftale sluttet, uden at det er l:estemt, n6.r assurandorens ansvar shal begynde, og folger ikke andet af denne

lionventions bestemmelser for de enhelte forsihringsar.ter, beg'nder ansvaret pa det tidspunkt, da assurandsren eller for-sikringstageren afsender antagencle svar pi cren ande, parts
tilbud.
Er ikhe a,det oplyst orn tidspr-r,litet Ior. alscnclelscn ai
antagende svar, anses det afsendt lil. 6 eftermicldag.

s 40.
Tidspunktet for begyndelse eller ophor af assurand.orens
ansvar ved forsihring pfl tid bestemrnes efter dato og hlokkeslet pA det sted, hvor sliibet befinder.sig.
Ilr et bestemt klokkeslet for begyndelse elrer ophor af assurandorens ansval' ikke aftalt, lolter ansvaret fra begvndelsen
af den dag, fra hvilken forsikringen shal galde, til udlobct af
den dag, pfl hvilhen den skal ophore. En rlag .egnes fra miclnat

til

midnat.

tiorrs besterninel st. :'
nodhavn, vedvalt r ,i
iil fslste ltaln rlir:
og undel t-rpholcl ,i.,.
pa den dag. skil'-: :,
Detie gridel tl..
[orsitriringstagerct.s,.
miebetaling, oltsi.c- - konventions lrest(.: :'...
fald, skibcts lrrn_\ ::.
tagelse al irr'bvl...
gaider de srr:rli.-.
Forlanges airr . :
i denne paragrr:. ..

lrold til folltn_...

--.

:

\i

Blivel med drri .
fareomstrcndieirri -.
oges udover', lrrrr,i .
vare taget i hetli*.:
svar, hvis del rrrl ri:.
sikrinsen. sAflern: ,:
foreligget, da aftaie:.

-\li det antage:. rr.
ringen, men pa an,r
videlc omlang ri).. :
irt[ter ]tan ved i.,:.
interesse i det onri:,:.
Iral r'rereL uderr i:. i
tr.tden og skadens .
Mi det ved folsik:
at assurandolerr r.
andre vilkir, h.rft.'r
a[talLe plmrnit' r'ill.
lran r ed genforsik:
siI ansr at' fol egrr:
forhold.
.

s

41.

ville e* forsihring iiolge aftalen eller ifolge denne lion'ent4

Liorrs bestemmelser ophole, inedens s[ii]:et er pi soen elier i
nodhavn, vedvarer den under den tilbagevrerende del af rejsen
til forste havn eller plads, som skibet er bestemt til at anlobe,
og under ophold der, dog ikke udover rnidnat efter stedets tid
pi den dag, skihet anliommer dertil.
Dette gmlder dog ikke, hvis opholserunden er opsigelse fla
lorsiliringstagerens eller den Iorsiiiredes side, manglende prrcrniehetaling, opsieelse fra assurandarens side, der efter denne
konventions bestemmelser ikke kraver varsel, interessens bortfald, skibets benyttelse til ulovligt fornril eller rederiets overtagelse al nybygget skib, og kommer sliihets hjemland i hrig,
greider de szerlige bestemrnelser herom.
Forlrenges aftalt forsikringstid som folge af bestemmelserne
i denne paragraf, kan assulandsren krrcve prremietillreg i forhold til forlrengelsen.

XII.

FAREFOROGELSE.

s 42.
Bliver med den forsikredes vilje en i policen besternt angivet
fareomstrendighed siledes rendret, at assur-andorens risiko foroges udover, hvad der ved aftalens afslutning kan antages at
vere taget i betragtning, er assurandoren fra da af fri for ansvar, hvis det mfl antages, at han iklie ville have overtaget forsikringen, sAfremt de ved rendringen hidforte forhold havde
foreligget, da aitalen blev sluttet.
l{fl det antages, at assurandoren ville have overtaget forsikringen, men pi andre vilk6r, eller at han ved genforsikring i
videre omfang ville har,e begrzenset sit ansvar for egen regning,
hrefter han ved forsikring af andet end varer eller ladningsinteresse i det omfang, i hvilket det godtgores, at farefot'agelsen
har vaeret uden indllydelse pi forsikringsbegivenhedens indtraden og skadens storrelse.
N{fl det ved forsikring af varer eller ladningsinteresse antages,
at assurandaren ville have overtaget forsihringen, men pfl
andre vilkir, hrefter han i det omfang, i hvilket han mod den
aitalte prremie ville have forpligtet sig, og mi det antages, at
han ved genforsikring i videre otnfang ville have begr.tnset
sit ansvar for egen regning, nedsattes et's[atningen i samrne
forhold.
1ir

s

43.

s

44.

Llndlade. den forsilirede, elter at yiur.e kommet til kundskab
orrr en ikke r,ed ha.s
fareforogelse, ucle, gyldig
'ilie sketderotn,
erund at uirdeu'ette assur-andolen
anses iendringen-som
Lridlolt med hans vilje.
Uanset onr en farefor.ogelse cr. hidfrirt rned ellel uden den
forsihredes ,ilje, er assurandoren berettiget til at opsige for'siliri.gen r,ed en rlges varsel. Finder sadan opsigelse sted,
har assu'andsren ret til det priemiebelob, der skule have vie-

ret betalt, sflfremt forsikringen kun havde vieret tegnet fol
iiden indtil opharet.

s 45.
Vil assurandoren pflberAbe sig, at fareforogelse er indtrAdt,
slial han, efter at have fiet liundskab derorn, uderr unodigt
ciphold give den forsilirede rneddeielse .m, i hvilhet o,rfarig
Iran vil gore nogen af de rettighedel ga:ldende, som $$ 42 - J.l
hiernler.

s

46.

ham.

Det samrne g:elder, nd.r fareforogelsen shtldes en handling
eller undladelse, der har til forrnil at afr,:erge eller begriense
skade pA person eller ejendom under sAdanne omstrcndipheder, at den m& anses folsvarlig.

XIII. DEVIATION m. m.
s 47.
,\ngir forsihringen en lejse, og sher der under rejsen af_
vigelse fra den vej, der er- angivet ved aftalen eller iovrigt mA
anses som den rette, ophorer assulandorens ansvar., rnedmindre afvigelsen foretages uden den forsikredes samtvkhe.
Selv i sfl fald ophorer
forsikring af reders i,teresse assu'ed
randorens ansvar, nflr afvigelsen
foretages forsatligt af shibets
forer, og rederen ikke har pivet denne lteharig fo.shrifL o,r itt
folge den angivne vej.
16

Forsililing iut rr.
sige rned en

Assurandoren kan ihhe pflber.flbe sig en farcforogeise, ni.r
denne er bortialdet eller- el ophar.l at har.e nogen betvdning

for

Assurandsrerrs 2n:
nodvendig pi gnrnd
hed eller foretages :
pfl person ellel ejr:.
den mi anses lor'.'.
optages, si: snalt dt
for skade, sorrr dt-: r
Er assurandolrr-serne i 1. og 2. :ti..
lleffer, e[ter at ti.:.
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Iredens indl.r'lr:drr:
Er forsi]iritrrt.rl :. stk. tilsvarende ri:--.,
fart eller deI larr.,:-

ugr:

'.

eller den.
dette skel uderr ti.;.
Finder sadarr op..
udsrettes,

premiebelol-r. der' -^
gen kun har-de r':r-:
,

XI\.

SIh,I\

El del i for.ik:::.
del skal tjene til ,.

trreden eller ltegr'.t:-ellel nogen andrn. :
gjort sig sk1'ldig i .
ren kun i de[ olnlr,:._
det godtgoles, at :,,
pA forsikringslregir. :
_

Vidner

undlaclei.,-.

sonrmelighed. der' .:,,

vil blive overtradr.
at nv overtriadel:c

,,

Assurandsrens ansval ophorer dog ikke, hvis afvigelsen er
nodvendig pa grund af en af forsikiingen omfattet"begivenhed eller foretages til afvargelse eiler f,egransning at ".t ad"
pfl person eller ejendom under sddanne omstrendfiheder, at
den mi anses forsvarlig, men hvis den rette vej "ikke gen_
optages, si snart det er gorligt, er assurandsren fri for ansvar
for skade, som derefter indtrreffer.
Er assurandsrens ansvar ophort i medfor af hestemmerserne i 1. og 2. stk., er han dog ansvarlig for skade, der ind_
trreffer, efter at den rette vej er genoptagei, for sd. vidt af_
vigelsen har veret uden indflydelse pfl forsikringsbegivenhedens indtraden og skadens storrelse.
Er forsihringen tegnet pi tid, finder bestemmelserne i 1.-3.
stk. tilsvarende anvendelse, nflr shibet kommer udenfor den
fart eller det farvand, som forsikringen omfatter.

s 48.
Forsihring for en rejse er assurandoren berettiget til at opsige med en uges varsel, hvis rejsens begyndelJe ufilborligt
udsrettes, eller dens udforelse utilbarligt forhales, medmindre
dette sher uden den forsikredes samtlikke.
Finder sidan opsigelse sted, har assu.andoren ret til det
prremiebelob, der skulle have vreret betart, safremt forsikringen kun havde vreret tegnet for tiden indtil ophoret.

XIV. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER.

Er der i forsikringattat",l j,1", nU,** om forholdsregler,

der skal tjene til at forebygge forsikringsbegivenhedens indtrreden eller begrrcnse skadens o,rfang, og ha1 den forsikrede
eller nogen anden, hvem det pflhviler: at pAse overhold.elsen,
gjort sig skyldig i forsommelse i si henseend.e, er assurando_
ren kun i det omfang, ansva.lig for indtruffen skade, i hvilhet
det godtgares, at forsommelsen har vreret uden indflydelse
pi__forsikringsbegivenhedens indtrreden og skadens storrerse.
Vidner undladelsen af at overholde pfllreget om en for_
sommelighed, der lader befrygte, at pAlreget ogse i fremtiden
vil blive overtradt, eller er der iovrigt giunall at befrygte,
at ny overtradelse vil finde sted, kan assurandoren op.1g"
17

aftalen med en uges varsel. Finder sfldan opsigqlse sted, har
assurandoren ret til det prremiebelob, der shulle have vzeret
betalt, sflfremt forsikringen hun havde r,reret tegnet for tiden
indtil ophoret.

XV. ASSURANDORENS ANSYAR.
s

50.

Iiol si vidt ikhc andet folgel al bestemmelsel i dcnne
lionvention eller i forsihringsaftalen, erstatter assulandoren
al skade, der forArsages ved, at en ulvlihelig hrendelse rarnmer den forsihrede interesse.
s

51.

Er en havari grosse handling foretaget for at redde skib og
ladning fra en af forsiliringen omfattet fare, tilsvarer assurandaren det bidrag til havariet, der efter en pi behorigt sted og
pA lovlig mflde opgjort dispache lalder pi den lolsikrede
interesse.

Er der i befragtningsaftalen fastsat regler om opgorelse af
havari grosse, der afviger fra de i lov foreskre\,ne, anses en
i overensstemmelse delmed udfrcrdiget dispache sorn lovlie
opgjort, sifremt reglerne el almindelig anerkenciI i intcr.
national f orretningsbrug.
Er behorig dispache ihke opgjort, tilsvarer assurandoren
indenfor det belob, skaden andrager, hvad det mi antaoes,
at han ville have haft at tilsvare, hvis sfldan dispache var
opgjort.
l{edforer sikkerhedsstillers insoivens, vmrdiforringelse af
sl"illet depositum eller anden ornstendighed, at havari grosse
bidrag ikhe eller ikhe fuldtud erholcles hos anden deltagel
i havariet, og skyldes dette ikke leil eller forsornrnelse hos
den forsilcede eller nogen, der pi hans vegne shal foretage
det fornodne, tilsvarer assurandoren det rnanglende bidrag,
for sfl vidt dette ang&r shade pfl den forsihrede genstand.
Yed kaskoforsikring grelder bestemmelserne i S 163.
s

52.

Medforer shibets usodygtighed, uberettiget deviation, f ejl
eller forsornrnelse af sliiliet-s foler eller nandshab, leil eller
t8

forsornmelse af ailr,,.
med de nrevnte. iti
,--

hold ihke forela. ri.
ikke giver sadan r t:.
kreves hos anden .1,
]rvis handlirlqerr t.r
en af forsiliringrr.

,_,

andrager, det Jtidr rr.

Ielne lol har-ar i .:
samt, fol sa vidt .,:
bidrag, der hentol'r:
Dette greldel d,,-

stemmelse i dennr"
ornfalter sliade. dr:

Foranledig(,r' (.r-

J:

ling foletages. dt,r -:
2. sth. eller lignrnd.
darr ret, hvis iklie .-r
forelfl, Iinder' bestr::
vendelse.

Hvad der i denut
finder tilsvarencle ai:.
i SS 52 og 5li.

Hvor iklie andet
der beregnes sonl
bestemmelserne i

Er udenfor de i i I
ger afholdt ellel anr

redde den forsiltred.,
truende fare eller rii
ringen, erstattes dr r,
for forsvarlige.

forsornmelse af aflader eller andet forhord, der lia. ligestilles
med de nrevnte, at e, handling, der, hvis det pngeldeide for_

hold ihke foreli, ville give ret til fordeling i tlvari grosse,
ikke giver sfldan ret, eller at bidrag til havaii g.osse ik[e ka,
krreves hos anden deltager i havariet, tilsvarei assurand.or.en,
hvis handlingen er foretaget fo' at redde skib og ladnins h.a
en af forsikringen omfattet fare, indenfor d"et ielab, skaden
andrager, det bidrag til havariet, der ved opgarelse efter reg_
lerne for havari grosse henfares pi den foisil<rede interesse,
samt, for sfl vidt angflr shade pfl den forsihrede genstand,
bidrag, der henfores pi anden deltager i havariet.
Dette-grelder dog ikhe, hvis forsikringen ifolge and.en be_
stemmelse i denne konvention eller i forsihringsaftalen ililie
omfatter shade, der skyldes det pAgeeldende toihold.
s 53.
Foranledige. en af forsikringen omf:rttet fare, at en handling roretages, der giver ret til fordeling efter solovens 21g,
s
2. stk. eller lignende lovbestemmelse, eile. som ville giie sidan ret, hvis ikhe sarlige omsteendigheder .o* ,*rrf i b2
$
forel6L, Iinder bestemmelserne i SS b1 og b2 tilsvarende anvendelse.

s

54.

Hvad der i dennr: konventi.n besternmes om har,ari grosse,
finder tilsvarende anvendelse i tilfelde ai lordeling sornirevnt
i SS 52 og 53.

s 55.
Hvo'ihlie andet er bestemt i de.ne konventio., kan shade,
der beregnes som havari g'osse, hun hrrcves erstattet elter

bestemmelserne

i

SS

51-53.

s 56.
Er udenfor de i $$ 51-53 omha,drede tilfalde omkostninger afholdt elle, andre opof.elser gjort med det formal at
redde den forsihrede interesse fra en af forsirrringen omfattet
truende fare elle. at begr-rense skade, der omfattes af forsikringen, erstattes de af assurandoren, for si vidt de md a,ses
for forsvarlige.
19

Har formfllet vreret at redde ogsfl andet end den forsikrede
interesse, erstatter assurandoren hun, hvad der ved fordeling
over vrcrdierne i opolrelsens ojeblik falder pi denne interesse.
Dette grelder dog iklie, for sA r,idt opofrelsen bestflr i skade
pi den forsikrede genstand.
Ved hasho{orsill'ing gelder besternmelserne i S 165.

s

57.

Assurandoren erstatter nsdvendige omkostningel til sikring
eller gennemforelse af kr:rv mod trediemand pi erstatning
for en af forsikringen omfattet skade.

s

58.

Assurandoren erstatter nodvendige omkostninger i anledning af forsvar rnod krav fra trediemands side, der omfattes
af forsihringen.

s 5e.
Assurandoren erstatter omkostninger, herunder renter,
som den for-sikrede med rimelighed har afholdt for at tilvejel:ringe penge til dzehning af havariudgifter, der omfattes af
forsikringen, eller for at stille sikkerhed overfor trediemand
for hrav, der ornfattes af forsihringen.
s

60.

Assurandoren erstatter nsdvendige omkostninger til afgarelse af. om en ulyhhelig htendelse har medfort skade, der
omfattes af forsikringen, til fastsrcttelse af sidan skade og til
beregning aI erstatningen.

$ 61.
For intet enkelt havari svarer assurandoren mere end forsikringssummen i erstatning. Selv om forsikringssummen derved overshrides, betales dog:
1) Havari grosse bidrag, for sA vidt dette ikhe overstiger
det belsb, der ved fordeling over vardierne i opofrelsens ojeblih falder pfl den forsikrede interesse.
2) De i S 56 omhandlede omkostninger og opofrelser, dog
at erstatning til trediemand, som den forsikrede mi
udrede som folge al en gjort opolrelse, i intet tilfuelde
20

godtgores nreci

kunne srctte.

.

3) De i $$ 57 -t;,
4) Rente iiolqe i
Indtrreffer Irava::
ersIatter &SSlu'rn';.,,.
tilsammen or-ersri:.

For tidstail. k, :-'
tab og for foloq.....
forsinl<else s\':r rr.:
er bestemt.

Skade sot-n

i,'.i"

liontrakt eller r,r,i'
erstattes iliiie.
.\ssurandor'€D

.\

:

rede mA udr-ecle l-.

af bestemmelselne
ningspligt hidrolei'
aI bestemrnelselut

.

Assurandolen r-l sikredes lileditor.r'
ning. medrrrindle ,:'
omfattes af folsik:
rede til last, aI r'r:.

I'lar den

[ot

silirt,

[oriusaget [orsilir';;:
mod assurandoren.
Har han follrr.:
ling eller undlarl.:-

godtgures med mere end det belab, som med rimelighed
kunne s.rttes ind pA at redde den forsikrede interesse.
3) De i SS 57---60 omhandlede ornkostninger.
4) Rente ifolge $ 88.

$ 62.
Indtrreffer havari flere gange i lobet af forsikringstiden,
erstatter assurandoren skaden, selv om erstatningsbelobene
tilsammen overstiger forsikringssltmmen.

s 63.
For tidstab, konjunkturtab, tab ai marked eller lig'nende
tab og for forogelse af sredvaniige omkostninger som folge af
forsinkelse s\rarer assurandoren hun, for sfl vidt det smrligt
er bestemt.

s

64.

Skade som folge af, at den forsikrede har afsluttet fragtliontrakt eller anden kontrakt pfl uszedvanlige betingelser,
erstattes ikke.

s 65.
Assurandoren svarer ikke for erstatning, som den forsikrede mfl udrede til trediemand, medmindre det mitte folge
af bestemmelserne i SS 51-56, eller den forsikredes erstatningspliot hidrorer fra skade ved sammenstod, der omfattes
af bestemmelsernei S 160.

$ 66.
ikhe
Assurandoren erstatter
shade som folge af, at den forsiliredes kreditorer ivrerksretter arrest eller anden retsforfalgning, medrnindre dette finder sted i anledning af et hrav, der
ornfattes af forsikringen, og det ikhe kan lrcgges den forsikrede til last, at retsforfolgningen iklie er afverget.

s

67.

IIar den forsihrede ved handling eller undladelse forsmtligt
forflrsaget forsikringsbegir.enheden, har han ikke noget krav
mod assurandoren.
Har han forflrsaget forsikringsbegivenheden yed handIing eller undladelse, der kan tilregnes ham som grov uagt27

somh€d, afgores det under hensyn til skvldgrad.en og om_
strendighederne iovrigt, om erstatning skal
5,des'og i bfkrreftende fald med hvilket belob.

s

68,

Bestemmelserne i $ 67 finder ikhe anvendelse, nflr. den
handling eller undladelse, hvorved forsikringsbegi'enheden
er for5.rsaget, har haft til formAl at afverge -ellei begrrense
shade pfl person eller ejendom under sfldanne omstrendig_
heder, at den mA anses forsvarlig.
Det samme grelder, nflr den forsikrede'ar nnder 14 ir eller
pf; grund af sindssygdom, S.ndssvaghed, forbigflende sindsfor_
virring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle
fornuftmressigt.
Har den forsihrede ved misbrug af berusersesmidler elle'
pa lignende mflde forbigiende hensat sig i en sindstilstand
som ovenfor nre\,nt, har han dog ikke noget krav mod assurandoren.

s 6e.
Har den forsikrede ved handling eller undladelse ior.satligt
eller groft uagtsomt forirsaget en forsikringsbegivenhed, han
assurandoren opsige forsikringen uden varsel, medmindre tilfreldet falder ind under bestemmelsen i $ 68, 1. stk. Finder:
9fldan opsigelse sted, har assurandoren ret til det pr:emiebelsb, der sl<,lle have veret betalt, sflfremt lorsikringen kun
havde r,rcret tegnet for tiden indtil ophoret.
s 70.
For sfl vidt undtagelse ikke er gjort, har det ingen indfll._
delse pfl assurandorens ansvar, at forsihringsbegivenheden er
forsretligt eller uagtsomt forflrsaget ved handling eiler undladelse af skibets forer eller mandskab eller af ardr" personel'

i

ning, boltfalclel 1t..,
hans regres hellei
sfldan aftale mir iri:Udbetaler-

for totaltab.

assr..i'.1:

indtr'.r

det, der maite r':r.:.
kan fordre, at dt-r: :
dokumenter og L.'.
og er harn l;ehirt',:,.
Hvad den lor'-.^:
have sparet ellr'r -..
Omliostnineei. .:.
omfattede siiade:-.
Det saurnre ..t. j
shade, der omfalt',.
ning.

XVI. S,{RLIGI

.\\:

Et' ikhe andet :..::
ved forstfls fare.,i
ilihe anerliendte s:.
regler i anlednin. ,,
operationel' flrlS€- i

skibets tjeneste.

s

71.

Det har ingen indfll,delse pn assurandorens ansvar, at

shaden han ]<rieves erstattet hos trediemand.
,\ssurandoren indtrreder i det omfang, i hvilhet han har.
l:etalt erstatni,g for e, skade, i den forsikredes krav mocl
tlediemand pA erstatning for skaden.
Har den forsikrede ved aftale fraskr.evet sig let til elstat22

Ornfattel lorsikr.:

ilike skade, clel

e:'

lorshrifter-, givnr. i
Iedning af ll-ig. ::..
burde heude de :'-.
Yed forsililittt r,:
tilsvalende anv r'n ii..

ning, bortfalder assurandorens ansyar i det ornfang, i hvilliet
hans regres herved udeluklies. Dette galder dog ikke, hvis
sidan aftale mfl anses for sredvanlig.

s

72.

Udbetaler assurandoren erstatning fol totaltab eller. som
for totaltab, indtreder han fuldtud i den forsikredes ret til
det, der mfltte vrere i behold af den forsikrede genstand, og
kan foldre, at den forsihrede udleverer alle ham tilg.engelige
dokumenter og bevisligheder af betvdning i sfldan anledning
og er ham behj.elpelig ved salg af, hvad der er i behold.

s 73.
Hvad den folsikrede som folge af havariet har ellel burde
have sparet eller indtjent, fradrages i erstatningen.
s

74.

Omliostninger, afholdt i anledning af flere af forsiliriusen
ornfattede skader, fordeles efter billigt skon.
Det samme gzelder omliostninger, afholdt i anledning af
sliade, der omfattes af forsihringen, og tillige i anden anledning.

XVI. S,4ERLIGE REGLER OII ASSURANDORENS
ANSVAR FOR KRIGSFARE.

El iklie

s

75.

s

76.

andet aftalt, onrfatter forsikringen krissfare, hvor.ved forstfls fare, der sh1,'ldes hrig mellem anerkendte eller
ikhe anerkendte statsmagtel eller s6.danne magters forholdsregler i anledning af udbrudt eller truende krig. Krigslignendc
oper"ationer anses som hrig.
Omfatter lorsikringen lirigsfare, elstatter assurandor.en dog
ililie skade, der er en folge af, at den forsilirede overtrader
folsll'ifter, gilne af krigsforende eller nentrale magter i anledning af hrig, medmindle den forsihrede ililie liendte eller
burde hende de pAg.cldende forsll.ifter.
Ycd forsikring af reders interesse finder denne bestemmelse
tilsvalende anvendelse, nir sfldanne for.slir-ifter forsretligt til23

sidesattes af skibets forer, og rederen ikke har. givet denne
behorig anvisning om at folge dem.

XVII. FORSIKREDES PLIGTER

Nir

s

I

HAVARITILF,OLDE.

77.

en forsikringsbegivenhed er indtruffet eller kan befrygtes at vrere umiddelbart forestflende, shal den forsikrede uden
unodigt ophold give assurandoren eller dennes reprresentant
meddelelse derom. Har den forsikrede afgivet havariindestflelse eller anden forpligtelseserklrering, eller har han stillet
depositum eller anden sikkerhed, shal han szerligt meddele

Er det nodvendi.
bringe penge til d *
sikkerhed overfor. ::
ligi give assrlrandir.
vejebringe perlgenr-

Til soforlilarin.,.:
hans reprresentan:
finder bester.nmei.,.:

dette.

Forssmmer den forsikrede disse pligter, og forhindres assurandaren derved i at varetage sit tarv, begrrenses hans ansvar
til det belob, det mA antages, han ville have haft at udrede,
hvis rettidig meddelelse var givet. Gores det antageligt, at
assurandaren pa grund af forssmmelse er blevet afskaret fra
at oplvse omstrendigheder, der ville udelukke eller begrrense
hans ansvar, afgores det under hensvn til de foreliggende omstrendigheder, om erstatning shal ydes og i bekrreftende fald
med hvilhe beloh.

s

78.

Den forsikrede skal, nAr en forsihringsbegivenhed indtrreffer
eller kan befrvgtes at vrere umiddelbart forestAende, efter evne
afvrerge eller begrense skaden. Er der grund til at antage, at
skaden kan hr:eves helt eller delvis erstattet af trediemand,
shal den forsikrede trreffe de til sikring og gennemforelse af
kravet efter omstrendighederne nodvendige foranstaltninger.
Reiser trediemand [12y, der omfattes af forsikringen, eller
giver havariet anledning til opgorelse af havari grosse dispache,
skal den forsihrede varetage assurandsrens interesse.
SAvidt muligt shal den forsikrede rfldfare sig med assurandsren eller dennes reprresentant om. hvad der skal foretages,
og folge de forskrifter, der i sA henseende gives ham.
Tilsidesretter den forsikrede forsretligt eller af grov uagtsom_
hed disse pligter, svarer assurandoren ikke for derved foranlediget skade og lian i erstatningen fradrase omkostninger og
tab, del forvoldes ]ram ved tilsidesrcttelsen.
24

X\-III.

BE

Nir den lorsr..:,.
hos assurandort:..
sikringen, og for'.- i
:

,

Den forsikletlc -alle ham tilslerrqt.l:_,
der kan r'rcr'e rf i.,
hegir-enlreden. for' ;r,
vde, eller for silii'.:
lirav mod treclirn:.:
Er den for.ilir.e,.l.
lelcsse [orsiliret :,:. .
dette.

'l-il brue ved

r.i'-'
rrden unodiqt oplr,,.,

heder hilaql rrprtii.::
har- medfort

Nir

for

hri::

en af ptltr::.
foletages af err rl:,r:.
i sfl fald snArest n:...
Forelagcr flSSurlrL
muligl afslultc der,:.,

s 7e.
F'r det nodvendigt at afhorde omkostni,ger for at tilvejeblirye
penge til daekning af havariudgifter erler for at stile

sikkerhed overfor trediemand, skal den forsikrede savidt mu-

ligt give assurandsren lejlighed til at afgare, om han vil tilvejebringe pengene eller sorge for sikkerhedsstillelsen.
s

80.

Til soforklaringer og besigtigelser skal assurandoren

eller
hans reprresentant sa vidt muligt varsles. F'orsommes dette,
finder bestemmelserne i S zz, 2. stk. tilsvarende anvendelse.

XYIII. BEREGNING OG UDBETALING
AF ERSTATNINGEN.
s 81.
NAr den forsikrede hrrever en indtruffen skade erstattet
hos assurandoren, mfl han godtgore, at den omfattes af forsikringen, og fore bevis for dens storrelse.

.

s82.
Den forsikrede skal uden unadigt ophord fremkomme med.
alle ham tilg:engelige oplysninger og bevisligheder om forhold,
der kan
af betvdning
af forsikrings'ere for fastsattelsenforafbedommelien
begivenlieden,
det belob, assurandoren skal
vde. eller for sihringen eller gennemforersen af erstatningslirav mod trediernand.
Er den for.sikrede interesse eller en dermed forbrrnden interesse forsihret andetsteds, skal den forsil<recle s.trligt oplvse
dette.

'ril

s 83.
brug ved erstatningens beregning shal den forsikrede

udcn unodigL ophold fremsende en med de fornodne bevisligheder bilagt opstilling over de udg-ifter oq tab, som havaliet
har medfort for ham.
Nir en af parterne onsker det, skal erstatningsbereoningeu
foretages af en dansk dispachor, til hvern .ag"rri dorrumenter
i si fald snarest rnuligt skal over.gives.
Foretager ass,randsren selv beregningen, skar han snarest
rnuligt afslutte denne og meddele den iil den forsikrede.
25

s 84.
Har den forsikrede ret til crstatning for totaltab eller som
for totaltab, lian han hrieve forsikringssummen udbetalL.

Med de i S 134 og $ 175, jtr. $ 134, omhandlede undtagelser
eores dog i forsiklingssnmrncn afdrag for tidligere shade pi
den forsilirede genstand, der ikke var udbedret, da totaltab
indtraf, hvad enten sidan skade omfattes af forsihringen cller
ci. Endvidere gor-es afclrag som nrer,nt i S 73.

s

85.

At den forsikrede har ret til erstatning som for

totaltab,
udelukker liam ikhe fra i stedet at krreve erstatning efter reglerne om partiel -"kade. SAdan erstatninp kan dog ikke overstige erstatning som for totaltab, heri fradraget vrerdien af,
hr,ad der m&tte vmre i behold af den forsikrede qenstand.

Godtgor den f(it.:
folelages. at han : ,
er ansva llig. ellt :
s[flende, lian lral'. :.
pri erstatningen.

NAr en af

pai-.=:

foretages af en d:-:-.

Af 1,det for-k:r.i i,
fra forskudets dit:,

Elstatninq:,:'.
erstatningslr er'..:r,.

:. _

Erstatninq :, :
for partiel siiaii.. ,.:'
pliglig aI Jretu:t, - :..
er tih'ejebragt. I:,J:
c l'tel denne li(
\ , -.'
'r'r
ringsalter. r-eti r:,i.,,:
belales l4 daqt. .: .
bevisligherler ikk.
a[ de el tilteje]rr':.;
Kan den lorsili:'. i
at udbetale dettt..
.

s

86.

s

87.

erstatning for totaltab eller som for totaltab og i elstatninu
for partiel sliade efter besternmelsen i S 85 han assurandsren
fradrage for forsikringen betinget, men ikke betalt pr:ernie,
selv om denne endnu ikke er forfalden.

I

\red beregning af erstatning for udgifter i anden mont end
den, hvori forsikringssummen er fastsat, foretages omreqning
iil sidstnir:r'nte msnt efter liursen pi den dag, pi hr,ilhen udgifterne er betalt.
Skal erstatning ydes for udgiiter', der endnu ihke el betalt,
foretages omregningen efter hulsen pfl den dag, da opgorelsen
afsluttes.
Disse bestenrrnelser homrner ogs& til anr,cndelse, n6.r havari
grosse bidrag shal tilsvares af assulandoren.

s 88.
Af udl:eg, der slial erstattes af assulandoren, beregnes rente
6 pct. p. a. fra udlre.gets dato. Har den forsihrede uden gyldig
gnrnd tovet med at fremsende opstilling ovet: udgifter os tab
eller fornodne opl,vsninger og bevisligheder, svarer assurandoren dog ikkc rente for den tid, opgarelsen som folge heral
forsinhes.
26

foreligger'.

Betalel assulirn,-i...
p. a. fra den da<. ,:,

Forinden erstatn,:.
at [orlange ltolit'e:. :
i henhold til for'.i.:.
talingen, lian assu:.:,:
langer assulando:.:.
belsbet pi policer.. .r
livittering.
.\ssurandolen Lir,.
statning til den. dc-:

s

8e.

s

e0.

Godtgor den forsikrede, forinden erstatningsberegning kan
foretages, at han har afholdt udgifter, for hvilte u..i.urtrr"r,
er- ans'arlig, eller at sfldanne .dgifter er umiddelbart
forestiende, kan han til dmkning rreraf krrnve passende forskud
pi erstatningen.
Nflr en af parterne onskel det, skal forskudsberegningen
foretages af en dansk dispachor.
Af ydet forskud beregnes der assur.andoren r.ente 6 pct. p. a.
fra forskudets dato.

Erstatning for partiel shade er assu.andoren udenfor det i
$ 85 omhandlede tilfelde pligtig at betale 14 dage efter, at

erstatningsb eregning f oreligger.

Erstatning for totaltalr eiler som for totarr.arr og erstatni,g
for partiel shade efter bestemmersen i s g5
", "Jrrrn.dsren

pligtig at hetale 2 maneder efter, at de for,sdne bevislighcder
er tilr,'ejebragt. Indtreder ret til erstatning so.r ior tltaltab
efter denne honventions bestemmelser for de enkelte forsikrinssarter
udlobet af en bestemt frist, skal e.statnirrgen
betales 14 'ed
dage efter fristens udrob, elrer, hvis de fornodne
bevisligheder iklie foreligger ved fristens ud.lob, 14 clage cfter,
at de er tilveiebragt.
Kan den forsihrede krreve foiskud, er assurandoren pligtig
at udbetale dette senest 14 dage efter, at forskuclsber"g"i"g

foreligger.
Betaler assurandoren ihhe i rette tid, s'arer han rente 6 pct.
p. a. fra den dag, da erstatningen skulle have vreret betall..

s

e1.

Forinden erstatning udbetales, er assurandoren berettiget tir
at forlange policen fore'ist. Bringes parternes mellemvrciende
i henhold til forsikringsaftalen tir enderig afslutning ved udbetalingen, kan assurandoren krrcr'e policen tilbagelJveret. F'orlanger assurandaren det, skal der kvitteres fJr erstatningshelobet pa policen. Assuranclo'en l<an desuden lirrcve srershilt
livittering.
Assurandoren kan med frigorende virhning udbetale erstatning til den, de. har policen i hrcnc1e, medmindre han ved
27

eller bor vide, at ihrendehaveren er uberettiget til. at modtage

ring krreve hele

erstatningen.
Ved forsikring af varer gmlder bestemmelsen i $ 199 og ved
forsikring af ladningsinteresse bestemmelsen i $ 202, jfr. S 199.

rnodsretle sig ned: r

s
Har den forsikrede svigagtigt givet urigtig oplvsning om
eller fortiet en omstrendighed af betydning for erstatnings-

vidende, hal han. -aI betydning ellrr' ';:.
ornstrendighed unJ.:
som s6.dant folirr.':

e2.

opgorelsen, mister han retten til erstatning, og assurandoren
kan opsige forsikringen uden varsel. trinder sfldan opsigelse
sted, har assurandoren ret til det prremiebelob, der skulle
have vrcret betalt, sflfremt forsikringen hun havde vreret tegnet
for tiden indtil ophoret.

Forsommer den forsikrede iovrigt sine pligter efter $$ 82
og 83, finder bestemmelserne i S 77, 2. stk. tilsvarende an-

Tegnes

Tegnes

den
.

folsikrir':.

:

folsikrir--

:

vidende, slial ir': -: ...
Undlader han dr:.. .
doren, at forsik:'-:.-=

vendelse.

XIX. FORSIKRING FOR FREMMED REGNING.
s e3.
Foreligger ved forsikrins for fremmed regning nogen omst:endighed, der ifolge $$ 5 eller 6 gar forsikringen uforbindende for assurandoren, og har den forsikrede undladt at
give opl1'sning derom inden lorsikringens tegning eller, hvis
han som falge af manglende kundskab om forsihringen eller
om den pAgreldende omstmndighed har varet ude af stand
hertil, undladt at give sAdan oplysning uden unodigt ophold
efter at have fiet kundsliab som nreynt, har assurandoren
krav pi den aftalte pr:cmie.

s

-

eller burdet viclt-. .,: .
[ruffe[, er alt ulcri Har den ior':ikr.,l.
begivenhedens in,i::
hvis Itan sotrt ful..
har vtlet trde rii .:.,
uden unodigt opi.. . har assulandot'ri: '.:
.

e4.

Er der for fremmed regning

tegnet over- eller dobbeltforsikling, har svigagtig hensigt hos den forsikrede samme
virhning som svigastig hensigt hos forsikringstageren.
Har den forsikrede uden svigagtig hensigt undladt at gir,e
opl.vsning om den over- eller dobbeltforsikring medforende
omstzendished inden forsihringens tegning eller, hvis han som
folge af manglende kundshab om forsikringen eller om den
pAgreldende omstrendighed har r,rcret ude af stand hertil, undladt at give sfldan oplvsning uden unodigt ophold efter at have
fiet kundsliah som nrcvnt, kan assurandoren ved overforsik28

Skal ved lt,r--r..r
ansval' beglndr p.,
gens tegttir)q. r,- : :

i

Er den genstand.

-.

forsikringstagert-r.1) En med for'-ik:::.
der samme bc:r:.
Iolsihredes r-il r
2) Undlader for.ik::
skab om en ik^.
,

gyldig grund

';--".

rcndringen son:

:.

3) Forsikringstar-r ir
afvigelse fra dcr,

ring krreve hele den aftalte prremie og ved dobbeltforsikring
modsrette sig nedsrettelse af prremien efter $ 18.
s e5.
for fremmed regning med den forsihredes
vidende, har hans undladelse af at oplyse en omstrendighed
af betydning eller urigtig oplysning fra hans side om en s6.dan
omstrendighed under tilsvarende betingelser samme virhning
som sfldant forhold fra forsikringstagerens side.
Tegnes forsikring

Tegnes forsikring

s e6.
for fremmed regning uden den forsikredes

vidende, skal forsikringstageren oplyse assurandoren derom.
Undlader han dette, kan det ikke piberflbes overfor assurandoren, at forsikringen er tegnet uden den forsikredes vidende.

s e7.
Skal ved forsikring for fremmed regning assurandorens
ansvar begynde pfl et tidspunkt, der ligger forud for forsikringens tegning, og har den forsikrede pfl tegningens tid vidst
eller hurdet vide, at en forsihringsbegivenhed allerede r,ar indtruffet, er aftalen uforbindende for assurandoren.
Har den forsihrede undladt at give oplysning om forsikringsbegivenhedens indtrreden inden forsikringens tegning eller,
hvis han som folge af manglende kundskab om forsikringen
har varet ude af stand hertil, undladt at give sidan oplysning
uden unodigt ophold efter at have fiet kundskab som nrevnt,
har assurandsren krav pfl den aftalte prremie.

i

s e8.
Er den genstand, hvortil den forsikrede interesse hnytter

sig,

forsikringstagerens varetregt, grelder folgende regler:
1) En med forsikringstagerens vilje sket fareforogelse har under samme betingelser samme virhning som en med den
forsikredes vilje sket fareforogelse.
2) Undlader forsikringstageren efter at r,rere kommet til kundskab om en ikke med hans vilje sket fareforogelse uden
gyldig grund at underrette assurandoren derom, anses
cendringen som hidfort med hans vilje.
3) Forsikrinostagerens samtykke til, at der under rejsen sher
afvigelse fra den rette vej, at skibet kommer udenfor den
29

fart eller det farvand, som forsikringen omfatter, eller at
rejsen utilbarligt udsrettes eller forhales, har samme virkning som den forsihredes samtvhke dertil.
4) trorsikringstagerens undladelse" af at pflse sikkerhedsforskrifters overholdelse har under tilsvarende betingerser
samme virhning som den forsikredes undladerse aerar.
5) trorsikringstagerens forArsagelse af forsihringsbegivenheden
ha' under tilsvarende betingelser sarnme virl,ning sorl cle,
forsikredes forArsagelse deraf.
6) I havaritilfrelde har forsihringstageren de samme prigter
som den forsikrede, og forsikringstagerens tilsidesrettelse
af disse pligter har under tilsvarende betingerser samme
virlining som den forsilredes tilsides:pttelse deraf.
7) Hvad der iovrigt i denne konvention er bestemt om virhningen af, at et vist forhold kan tilregnes den forsihrede,
finder tilsvarende anvendelse, nir et sadant forhold kan tilregnes f orsikringstageren.
Besidder nogen den genstand, hvortil den forsikrede interesse hnytter sig, pA forsihringstagerens vegne, anses den at
vrer'e i forsihringstagerens varetregt.
s ee.
kan med bindencle virhning for den for-Forsikringstageren
sihrede opsige forsikringen, trreffe aftare med assurandoren
om rendring eller ophtcvelse aI den og modtage opsigelse eller
anden meddelelse vedrorende forsikringen fia as.uiandoren,
medr,indre denne ved eller bor vide, at forsikringstageren
ifolge retsforholdet mellem ham og den forsikrede er uberettiget dertil.
ved forsik.ing af varer grelder dog besternrnelsen i s 1gg
forsihring af ladningsintcresse bestemmelsen i $ 202,
99 ":d
,itr'. $ 199.

I

s

100.

havaritilfalde tilhommer retten til erstatnins clen forsik_
rede, selvom han ihhe af forsikringstageren har fiet meddelelse om forsikringen.
Fo:sikringstageren kan dog med bindende virkning for den
forsihrede forhandle rned assu.andoren orn erstatn]ngen og
oppebrere denne, medmindre en bestemt person er opgivei
som forsiliret af forsikringstageren eller ser' har rneldi sig.
:i0

Yed forsikrinq

rr

'

folsikling ai ladni:i-

I den forsilired, - .
regne pt':emie- oq a:
vidt de vedt'or'.r' : :.
bestemmelsen i \ \..,
XX. ASSUR.{\TX

H

Kotnnret tsSrii
rnS.nedel

elttl

.rr-

-

kt:.--.

lian opsige alt:t.un

-:

Ilum.

Er

assurirndol't':.

betale sin g:eld. ..-.
viser haus f ur ru.:,- mi antages at r it : .
hatr Iorsililittg.trt-..
randsren undlacir:
I-retryggende sikl,. : ..

Mistel assrrrirnd*,:
hed her i riget. -:,
varsel.

Sammensluttes :...
r-illisomhed eller , ',
[olsihringstagelt,r.
han har fiet liunil
eelserr, opsige af tu:.
Er assurandolt n.
forsikringsaftalen i-:
siliringstagelen kr, :.
labet aI dettt' tidsr r::
foldring uophold..:
lvldelsen.
.

\red forsikring af yarer grelder bestemmelsen i $ 199. og ved
forsikring af ladningsinteresse bestemmelsen i $ 202, ifr. S 199.

I

s

101.

den forsikredes erstatningsfordring kan assurandoren rnod-

regne pr:emie- og andre lirav mod forsiliringstagerren, for si
vidt de vedroler forsiliringerr og er- forfaldne eller om[attes af
I-,cs[etnnrelsen

i

$

E6,

XX. ASSURANDORENS INSOLVEI\S OG OPHOR AF
HANS YIRKSOMHED.
s

102.

Komrner assurandolen trnder lionkurs, ophorer allalen tre
rn6"neder efter konhursens bekendtgorelse. Forsikringstageren
han opsige aftalen uden varsel forinden udlsbet af dette tidsrum.

Er assurandoren ved udlrcg fundei at mangle midler til at
betale sin greld, eller har han standset sine betalinger, eller
visel hans lolmueforhold sig ior.rigt at v:ere sidanne, at han
m5. antages at vrere ude af stancl til at opfylde sine lorpligtelser-,
han forsihringstageren opsige aftalen uden varsel, hvis assurandoren undlader pi hans opfordring uopholdelig at stille
betlyggende sililierhecl for opfyldelsen.
s

103.

Mister assurandoren retten til at drive forsiliringsvirksornhed her i riget, kan forsihringstageren opsige aftalen uden
varsel.

Sammensluttes assurandorens virksomhed rned en anden
virksomhed eller overdrages den til en anden assurandar, kan
forsikringstageren indenfor et tidsrum af en minect efter, at
han har fAet hundskab orn sammenslutningen cller overdraqelsell, opsige aftalen uden varsel.
Er assurandsrens virksomhed tr-1dt i lihvidation, ophorer
forsikringsaftalen et flr efter, at likvidationen er begyndt. Forsiliringstageren lian opsige aftalen uden varsel lorinden r-rdlabet af dette tidsrum, hvis assurandoren undlader p6. hans opfordring uopholdelig at stille betryggende sikherhed for opivldelsen.
3t

s

104.

ophorer aftalen efter $$ 102 eller 103, har assurandoren ret
til deL prremiebelob, der skulle have vreret betalt, sflfremt forsikringen kun havde vreret tegnet for tiden indtil ophzret.
forsihringstageren eller den forsikrede skade som folge
_Lider
af, at altalen ophorer, har han krav pA erstatning.

XXI. FOR,IELDELSE.
s 105.
Krav, der er grundede i forsikri,gsaftale, forrekles 2 ir efter
udgangen af det kalenderAr, i hvilket fordringshaveren lik
hundshab om kravet og om, at det er forfaldet. Er fordr.i,gshaveren ved udgangen af det n:evnte kalenderflr pfl grund af
utilregnelig uvidenhed om skyldnerens opholdssted ude af

stand til at gore sin ret greldende, lsber fristen dog forst fra
den tid, da fordringshaveren er eller ved sred.vanlig agtpigiven_
hed ville vrere i stand hertil.
Foraldelse indtrreder i alle tilfrelde 5 ir efter kravets forfaldstid.
F-orreldelse albrydes ved, at Iordringshaveren inden fristens
udlob enten erhverver skyldnerens anerkendelse aI galden
eller foretager retslige skridt mod ham og uden ufornodent
ophold forfolger disse til erhvervelse af forlig, dorn eller anden
retsafgorelse.

Er der for fordringen

udstedt galdsbrev eller tilvejebragt
andet srerligt retsgrundlag, hvorved dens tilblivelse og stor.else er anerkendt af sliyldneren eller pi anden mide sklirtugt
fastslflet, gmlder bestemmelserne i denne paragraf ihhe.

XXII. MEDDELELSER MELLEM PARTERNE.
s

106.

Retsvirkningen af en meddelelse fra assurandoren til forsihringstageren eller den forsikrede indtrader fsrst, nir rneddelelsen kommer frern. Skyldes det undladelse af at anmelde
flvtning eller andet forhold fra modtagerens side, at meddelelse
ikke eller ikke rettidigt kommer frem, indtrreder dog retsvirkninge, dagen efter, at meddelelsen ellers ville r,rere kommet
fren.r.
;12

I-Iar forsikrinq.i:,

rneddelelse, .or,.r , ,,.
97" 98 nr'. 2, 173. 1.-

befordring nred t,...beloldritrgsruir[,[, .
del" ham ililie ri. ...
kommer frenr.
;

XXIII. BET\
Udtrvhliet

skr,,..-

af skade, af ta],

lrre

,: _

,sliadc lrr, . :.
cr angir-et eller' ::..
Udtrr'hliet ...-, i..
digelse af gt.rrr::,:. i ;
andet el anqir-: '

.

Yed parti€l :i : ikke er totaltab.
Vcd paltilirrl.r:
som havari gro...

I:Iar forsikrinostage.en eller den forsikrede afgivet sfldan
rneddelelse, som omhandles i NS 5, 6, 14, 18, 87, 4{,2j, 93, 94,
97, 98 nr. 2, 173,182 og 200 samt $ 202, jf..
SS 1g2 og 200, til

befordring med telegraf eller post eller, hvor andet foisvarligt
befordringsmiddel benvttes, til befordring hermed, homrner
det ham ihke til sliade, at meddelelsen forsinkes eler iklie
liommer frem.

XXIII. BETYDNINGEN AF YISSE UDTRYK.
s 107.
Udtrvkket ,skadeu omfatter i denne honvention enhver art
af shade, af tah og af udgifter, medmindre skaden angives at
vrere ,skade piu en bestemt genstand, eller anden begrrensning
er angivet eller fremgAr af sammenhrengen.
Udtrykket ,skade piu en genstand omfatter foruden beska_
digelse af genstanden helt eller delvis tab af denne, medmindre
andet er angivet eller fremgAr af sammenhengen.

s 108.
\red ,partiel shadeu lorstis i denne honvention skade, der
ihke er totaltab.
Ved ,partihulrer shadeu forst6s skade, cler ihhe beregnes
som harrari grosse.

JJ

ANDEN DEL.

DE ENKELTE FORSIKRINGSARTER.
XXN. KASKOFORSIKRING.
1. Forsikringens omfang og varighed.

s

10e.

I,'orsikring af skib (kashoforsikring) omfatter:

1) shibets skrog,
2) skibets mashineri,
3) shibets inventar,
4) shibets reservegods.
Forsikringen omfatter ikke redskaber og mashiner', bestemt

til formfll, der ikke vedrarer shibets sejlads eller dets transport
af gods eller passagerer'.
Ej heller omfatter forsihrinsen udredningsgenstande.

s

110.

Er- forsikring tegnet for en rejse, begynder assurandsrens
ansyar, nir shibet begynder at indtage ladning eller ballast.
Skal hverken ladning eller ballast indtages, begynder ansvaret,
nir skibet letter anher eller- haster sine fortojninger for at
afsejle.
Assurandorens ansyar vedvarer, indtil skibet er anhomrnet
til det i forsihringsaftalen angivne bestemmelsessted og har
udlosset sin ladning eller hallast, dog ihke udover henholdsvis
6 uger og 2 uger efter shibets ankomst. Skal ingen udlosning
af ladning eller ballast ske, ophorer ansyaret, n&r shibet har
liggct for anhel ellel fortojet i 24 timer eller forinden igen er
afsejlet. Indtager sliibet pfl bestemmelsesstedet ladning eller
ballast for en folgende rejse, ophorer assllrandorens ansyar
altid, nflr denne indladning beo5,'nder.
,

)l)

at assurandorens ansvar er l:egyndt,
hvor rejsen ender, for bestemmelsessted, dog at assurandsrens ansvar, hvis skibet ihke lorinden
afsejler, tidligst ophorer 24 timer efter, at beslutningen orn at

^\sstrlrndort.r) l'., :
vrcrel bctalt. .rr:: ,
tiden indtil oph'',:..:

opgive reisen blev truffet.
Er forsiliringen tegnet for flere pi hinanden folgende rejser,
omfatter den ogsi tiden imellem rejserne, for sfl r,idt denne
ikhe unsdigt forlrenges.

2. Begrrr

Opgives rejsen, elter

anses havn eller plads,

s 111.
Ville en forsikring pfl tid ifalge aftalen eller ifolge denne
konventions bestemmelser ophore pfl et tidspunht, da skibet
er usodl'gtigt som folge af skade, der omfattes af forsikringen,
vedvarer denne, til skaden er repareret eller shibet kondemneret, rnedmindre den forsikrede, forinden for-sikringen ville
ophore, meddeler assurandoren, at han ihke snsker den forIrenget.

I de i $$ 41,2. stk. og 113 nn'nte tilfelde finder dog forlrengelse af forsikringen ikhe sted, og udsi,ettes reparation eller
sher kondemnation ikke inden rimelig tid, han hver aI parterne opsige forsikringen n-red en Llges varsel.
Forlrenges den aftalte forsikringstid som folge af bestemmelserne i denne paragraf, kan assurandoren kr:Bve prmmietillmg i forhold til forl:engelsen.

.

.\ssuratrdolrr: : -'
]let ved afganq.::

:

,

tilborligt trdltr..,'
dohumenter te-d:',.-'

medmindre det ::-.-.
skibets fsrcr hr,:
fandtes.

.\ssttrandoltri. - -'
undel oplleqnir:* ..
mflde cllel rrrr,i, :ihlie kan lir'...'. r.

Hat' den tu; -:..:.
irI offent]iec n:'.:. I

.

a[ andre hAl. ,,r..:.:
skade llrn i dr: , :
sen har' \'a'r'r.l :: i.
indtllr,derr oq ::.ii, :. :
:

s

.

112.

Ville som folge af manglende premiebetaling aftalen eller
assurandorens ansvar ophore, medens skibet er pfl ssen eller
i nodhavn, vedvarer aftalen eller ansvaret under den tilbage-

vrerende del af rejsen til forste havn eller plads, som skibet er
bestemt til at anlobe, og under ophold ddr, dog ikhe udover
rnidnat efter stedets tid pfl den dag, da skibet ankommer dertil,
dersom den forsikrede, forinden aftalen eller ansvaret ville
ophore, betaler en s5. stor del af den sk,vldige prremie, som
assurandoren ville have betinget sig for forsikring til det tidspunht, til hvilket aftalen eller ansvaret vedvarer efter denne
paragraf.

s

113.

Overgflr skibet ved salg eller pfr anden mflde
ophorer forsikringen.
36

til

en ny ejer,

Bent.ttes sliil-,t'.

..

hsrer folsililin.,.':..
forsihrede tii las:.
Ophorer' [or'-i^:
aftalte prremie.
Assuranclorcn

:

:

ilike erstatnins i,,:
dcr lindcl ste(l : ..
andre gol siq .-'
tradelse af ind- t...,
eller forsog derp,,.

Assn.andsren har ret til det pramiebelob, der skulle have
r'rcret betalt, sifremt forsikringen hun havde vreret tegnet lor
tiden indtil opharet.

i

assurandsrernes ansvar.

s

114.

s

115.

s

116.

2. Begrrnsninger

Assurandoren erstatter ikke sliade, der hidrorer fra, at skif9J v9d afgangen fra sidste havn eller plads ikke var sodvgtigt,
tilborligt udrustet og bemandet, forsynet med de fornsdne
dohumenter vedrorende skib og ladning eiler forsvarligt lastet,
medmindre det mfl antages, at hverhen den forsikrede eller
skibets fsrer har vidst eller burdet indse, at manglen forefandtes.

Assurando'en erstatter ihke skade, der hidrarer fra, at ski]:et
undgr oplregning ikke er i forsvarlig stand, oplagt pA forsvarlig
mflde eller undergivet lorsvarligt tilsvn, rnedmindre sfldant
iklie lian l:egges den forsikrede til last.

Ha' den forsilirede o,ertrAdt silikerhedsforshrifter,

givne

af offentlige mlndigheder, eller kan det lagges ham til 1ast,
at andre har overtridt sidanne forsl''ifter', erstattes indtruffen
shade kun i det omfang, i hvilket det godtgores, at overtradelsen har vmret uden indflydelse pi forsikringsbegivenhedens
indtrreden og sliadens omfang.
Ben,vttes shibet

til

s

117.

smugleri eller- andet ulovligt formfll, ophorer forsiliringen, rnedmindre sAdant ikke kan lregges den
forsihrede til last.
Ophorer forsikringen, har assurandoren dog [1a1, pfl den
aftalte pramie.

s

118.

Assurandsren gocltgor iklie boder, der pilregges, og svarer
iklie erstatning for beslaglreggelse eller konfishation af shibet,
der finder sted som folge af, at skibets forer, mandskab eller
andre gor sig skvldig i eller mistrenkes for toldsvig, overtradelse af ind- eller udforselsforbud eller lignende forseelse
eller forsos derpi.
e-

s

11e.

Skade, der folger af, at shibet rned den forsiliredes vilje
foretager bjergning, hvortil det ikke har rimelig anledning,
eller uden at v:ere forsiliret som bjergningsshib foretager erhr,ervsmrcssig bjergning, erstattes ihke.
I andre tilfrclde erstattes skade, der folger af, at skibet foretager bjergning, for sfl vidt den ikke mfl anses godtgjort gennem bjergelon.
Disse bestemmelser finder tilsvarende anvendelse, nflr skibet
yder anden bistand end bjergning.

s

120.

Shyldes et havari konstruktions- eller materialefejl, erstatter
assurandoren ikke skade pfl den del af skibet, der er behreftet
med den pigreldende fejl.

s

121.

Sky'ldes et havari slid, alder, rflddenskab, rust, trering, rotter,
mus, orm eller anden Arsag, der lian sidestilles med de nrevnte,
erstatter assurandoren ikke skade pfl den del af skibet, pi hr,il-

hen den pflgreldende flrsag har virket.

Den forsiirrrii.

.,

1) Shibet er sar.
2) Skillet e]' :u:r.:og ilihe lia:r r :
3) Shibet pu ..: -::. i
gen, ililie lir,:- .ning til ancle: s:-,
J) Skibet el t.n,i.. get den i,rr -.^'.
det tilbaee.
.

-

Er siiibet

sii:-.-"

og ma dct lnti:l--. :
ges, har detr :,-:..-..:
Hvis assurrn,i",:'.
Iorsage at l,ir :'.. -..
lorsog, grelck,r' ;.-"'
efter 10 mint.r1,.:inden cl opqive:.
Or-clstiqer' , ,:.:.. til 2. stli. foreirr:. :lradlag rl del. '. .
dighed. aI unri, : '
deltager i det c,r.'-: :

s

122.

Assurandsren erstatter ilike skade pA en genstand, der er
en folge af dens almindelige brug.

3. Skibe, der tilhsrer

s

samme ejer.

123.

Bierger det forsilirede skib et andet, samnte ejer tilhorende
skib, eller bjerges det af sidant shib, bestemmes assurandsrens ans\rar, som om skibene tilhorte forskellige ejere.

s

r24.

s

125.

Forvoldes skade ved sammenstad mellem det forsilirede
skib og andet, samlne ejer tilhorende skib, bestemures assurandorens ansvar, som om skibene tilhorte forskellige ejere.
Bestemmelselne i SS 123 og 724 finder tilsvarende anyendelse, nflr det forsikrede shib bjerger, bjerges af eller har
sammenstod med andet end skib.
3tr

-

.

Er sliihet srrnk, '.
og er det, ucler: :,
10 rnrineders i,,:'.,'.
elslatninq s()nr :.',:'

Er skibet bltr.-.

su'ttclsc vmrii. id' .
pi skilret vil or t : - ..
nI r-a'rdien i l-rr.^ , i
ved at repalelc ci..

4. Totaltab af
Den forsikrede har ret

til

s

skibet.

126.

erstatning for totaltab,

nir:

1) Skihet er giet helt til grunde.
2) Skibet er sunliet, strandet eller

pi anden msde for.ulvhliet
og ihke kan bjerges .
3) Shibet pfl grund af shade derpA, der ourfa.ttes af lorsill'insen, ihke han repareres, hverken pfl stedet eller ved flytning til andet sted.
,1) Skibet er endeligt prisedomt eller pir anden mide r.rnddraget den forsikrede, uden at der er udsigt til, at han vil fi
det tilbage.
s 127.
Er shibet sunket, strandet eller pA anden mflde for.ulykket,
og

mi det antages, at det ihke for rimelig behostning kan bierhar den forsikrede ret til erstatning som for totaltab.

ges,

Ifvis assurandoren uden unsdigt ophold erhlrerer at ville
forsoge at bjerge skibet pli egen risiko og ivrerhsretter sfldant

forsog, gelder bestentmelsen i 1. stli. dog liun, dersorrr sliibeL
efter 10 minedcrs forlob ikke er bjerget, eller bjergningen for_
inden er opgivet.
Overstiger omkostningelnc vcd en af assur.andaren i henhold
til 2. stk. foretagen bjergning vrerdien af det biergede skib med
fladrag af dets r,.rrdi pi ulykkesstedet, medfsrer den ornstrendighed, at underforsihring foreligger, ihhe, at den forsihrede
deltager i det overskydende belob,

s

128.

trr skibet sunket, strandet eller pA anden rnide forull,lilisl,
og er det, uden at det shyldes den forsiliredes forhold, efter
10 rnAneders forlob ikke bierget, har den lorsikrede ret til
crstatning sorn for totaltal:.

s

12e.

Er skibet blevet siledes besliadiget, at det ihhe er istandsrcttelse vrtrd, idet omhostningcrne ved at reparere alle skader
pfl skibet vil or.erstige dets r,rerdi i i'epareret stand med fradrag

af vitrdien i beshadiget stand, og vil desuden omkostningerne
ved at reparere de pA den pigmldende leise lidtc sliader, der
39

omfattes af forsiliringen, o\rerstige skibets forsikringsvmrdi
(kaskotahsten) med fradrag af den vrerdi i besk'adiget stand,
som skibet ville have, hvis det ikhe havde andre skader, har
den forsikrede ret til erstatning som for totaltab.
Til reparationsomkostninger rnedregnes nodvendige ornliostninger ved forsejling, forhaling og dokning af sliibet, der ikhe
allerede er p&lobne. Der foretages iklie afdrag for forskel melIem nyt og gammelt.
At de nevnte betingelser er opfyldt, godtgores I'ed besigtelse,
foretaget af retslig udmeldte urrend eller iavrigt under de pA
stedet brugelige former. Assurandsren kan proye besigtelsens
resultater ved uden unodigt ophold at indhente tilbud pfl
reparation og pe kab af skibet.
Kan forsvarligt tilbud pi reparation ikke opnfls uden fl5rtning af skibet til andet sted, har assurandoren ret til pfl egen
risiho at foretage sfldan fll,tning for derefter at indhente tilbud
eller lade afholde nv besistelse. Skade pfl skibet, der lidcs under
flytningen, medregnes til de pfl rejsen lidte skader. Vil assurandoren ben-vtte sin ret til at flvtte skibet, skal han uden unadigt ophold afgive erklrering derom og ivrcrhsatte det fornsdne.
I modsat fald stir hondemnationen ved magt. Det samme grelder, hr,is flytningen efter 10 m&neders lorlab ikhe er tilendebragt, eller den forinden er opgivet.
Overstiger omkostningerne ved en af assurandoren efter
kondemnation foretaget flytning med pifolgende reparation
vardien af det reparerede sliib med fradr-ag ai dets vrerdi pfl
det sted, hvorfra det er flyttet, rnedforer den omstrcndighed,
at underforsihring foreligger, ilihe, at den forsihrede deltaser
i det overshvdende belob.

s

130.

Har der manglet elterretning om sliibct i tre gange si lang
tid, som gennemsnitlig medg&r til dets rejse fra det sted, fra
hvilket sidste efterretning om shibet haves, til det nzermest
folgende bestemmelsessted, dog mindst i tre m6.neder', har den
forsikrede ret til erstatning som for totaltab.
Det samme gtelder, nir skibet er giet til sos pi ubestenrl
tid, og der har manglet efterretning om det i tre rnAneder fra
det tidspunkt, til hvilket det senest hunne yentes tilhage.
40

Er skibet bler.t.inden tre ntanedr,:
hed, hal den lor'.....
Er skibet ai ::',.:.
bragt eller tilbir-,.:
surovere, og ir':..',
den forsilirecle :',.'

At tab af skrl .
havari glossr. :. i,
erstatnins for' :, :.,
Assurandorr.:. . -.
talt erstatnir.ri :, : ,
forsikredes ret :.-

Ved bere!nin-

:

for de sliader.,l..
155-757 ellers .k.

I{ar assurantlor. :-.
eller i $ 129. J. ...
S 90, 2. stli.. 1. r,,, .
hed for erstatni:.svares rente der-a:

,:

Ijorsiklingen r,. i'.
fastsatte flister loi r

I;orlrnger alt:'..

I'andoren hlrvr 1,:
'
grlder dog iklie i ,:'

tilfelde.

.

s

131.

Er sliibet bler,et forladt af besretningen i

Aben so og ikhe
inden tre mineder derefter hornmet i den forsikredes ridighed, har den forsikrede ret til erstatning som for totaltab.

s 132.
Er skibet af fremmed magt hlevet belagt rned embargo, opbragt eller tilbageholdt, eller er det taget af oprorere eller af
sorovere, og frigives det ikke inden 6 mflneder derefter, har
den forsihrede ret til erstatning som for totaltab.
s 133.
At tab af skib helt eller delvis lian fordres godtgjort som
havari grosse, udeluhker ikke den forsikrede fra at hrreve
erstatning for totaltab eller som for totaltab.
Assurandoren indtr.rcder i det omfang, i hvilket han har betalt erstatning for skade, der beregnes som havari grosse, i den
forsiliredes ret til havari grosse godtgorelsen.

s

134.

Ved beregning af erstatning for totaltab gores ihhe afdrag
for de skader, der ifolge bestemmelserne i $$ 120-122 og
755-757 ellers ikke erstattes.

s 135.
llar assurandoren gjort brug af bestemmelsen i

S 127, 2. stk.,
129,
4.
sth.,
kan
den
forsikrede
ved udlabet af den i
S
S 90, 2. sth., 1. pkt., fastsatte 2 mflneders frist forlange sikker-

eller

i

hed

for erstatning stillet. Kommer erstatninq til

svares rente deraf 6 pct. p. a.

s

udbetaling,

fra udlobet af nrer.nte frist.
136.

Irorsiklingen vedvarer, silrcnge nogen af de i S$ 127-132
fastsatte frister lober.
Irorlrenges aftalt lorsiklingstid som iolge Irer-af, kan assulandoren lirreve pr:ernietillreg i forhold til forlrengelsen. Dette
prclder dog ikke i de i $ $ 727, 2. stk. og 729, 4. sth. omhandlede
tilfrelde.

4t

5. Partiel skade pi

s

skibet.

137.

Har et forsihret skib lidt partiel skade, der kan antages omfattet af forsiliringen, skal sliaden, sflsnart dei med rimeliahed kan ske, besigtes undel de folmer, hvorom den forsihr.ede
og assurandaren trreffer aftale. Kan sidan aftale ihlie trrcffes,
shal den forsikrede, hvis sliaden er af nogen betydning, lade
den besigte af rctsliq udmeldte mrend eller isr,rigt under de
p& stedet brugelige former.
Besigtelsen shal for hver enkelt skade fastsLi dens irsag og
tidspunktet for dens indtrzeden, angive dens ndstr:ekning ou
hvorledes den bedst han repareres, og taksere omhostninger:ne ved dens repar-ation, alt i det omfang, i hvilliet det efter
omstrendigl-rederne er rnuligt.

s

s

13e.

erstatningsberegningen lregges dc virhelige
reparationsomhostninger. Overstiger disse taksationsbelobet,
l:egges dog dette til grund.
Er fornoden besigtelse iklie afholdt, og kan dette lrrgges
den forsikrede til last, erstattes reparationsomkostningerne
kun i det omfang, i hvilket det godtgoles, at de er- rimelige.
Gf,r skibet tabt uden lorinden at \'rere repareret, lrgges
tahsationsbelobet til grund fcir erst:rtningsberegningen.
Det sarnme grelder, n6r skibet uden forinden at vare repareret skifter eier, og ersta[ningshlavet ikke sarntidig or,ergflr
til den nve ejer. S:elgcs skibet til ophugning, til brug som hulhulk eller lignende, I'des erstatning dog kun, for sfl r,idt skaden
tni antages at har-e nredfort forringelse af shibeLs vrerdi.
Lader den forsikrede ved folnvelse anvende et ringere ma,
teriale eller en ringere konstruhtion end forud benvttet, eller
opgiver han endeligt at lade en beskadiget del r.eparere eller
42

clr.

ved skal erstattes.
Reparationsre:::-:

doren ellel drnrt.
den forsikrede.

Ville en fulci::.r-:,
lige ornkostnin:t:'.
reparation ltrin;...

.

kostningerne ve,:
erstatninq for r':i.-:.
sat i samme st:i:-..

138.

Er skaden af nogen betl'dning, lian storrelsen af reparationsornkostningerne soges fastsliet ved indhentning af tilbud pfl
reparationen. I si fald grcldel det billigste tilbud, som det med
rimeliglied han forlanges, at den forsikrede shal antaqe, som
talisation af omliostningerne.

Til grund lor

forn), afgores

skal afsta fra ai

Udsretter deit
paration af sliadt :
skade, der folger r,:
Er sliibet pa r',
og at udsrettelse.n
af skade sonr n:r.', :'

Assurandsr-en .
r-ation, der er no,j',
ikke mcd rinrelitl-.,
befinder sig.
I andre tilfieldt. ,.
paration liun. ic,:' -.

for

assurandoren.

Indhentes tilltri.:
dot'en eller efter' ,:.

Io'ny, afgores det eft.er billigt slion, h'o^'idt besparelsen her-

ved skal erstaltes.
Reparationsregninger skal sividt muligt for-elregges assurandoren eller dennes t epr'asentant, forinden de godkendes af
den forsikrede.

s 140.
Ville en fuldstrendis udbedring af skaden medfore urimelige omkostninger, og han skibet ved en rnindre omfattende
reparation bringes i fLrldt sodvgtig stand og, hvis det er klassificeret, beholde sin lilasse, erstatter assurandsren kun omkostningerne ved en sAdan reparation med tillreg af rimelig
erstatning for vrerdiforringelse, skibet lider ved ikke at blive

sat i samme stand som far.
Omkostninger ved lornvelse af jern- eller stAldele af et jerneller st6lskibs slirog erstattes kun, for sA vidt de pflgreldende
dele ilike kan rettes, laskes eller pfl lignende mflde .epa."."r,
eller det ikke rned rimelighed kan forlanges, at den foisikrede
shal afstfl fra at ffl dem fornvet.

u ,nr.
Udsretter clen forsikrede uden assurandorens sarntvkke reparation af skade pA skibet, e.stattes ilike forogelse af s6.da,
skade, der folger af udsrettelsen.
Er skibet pfl rejse, og mi det antages, at det er sodygtigt,
og at udsattelsen ior,rigt et' forsr,ar-lig, erstattes dog forogelse
af skade som nrer,nt, der- opstir. under. fortsmttelse af reisen.
$ 142.
Assurandoren crstatter omkostninger ved midlertidig repa_
ration, der er nodvendig, fordi endelig reparation ilike eier
ikke rned rimelighed lian udfores pfl det sted, hvor shibet
befinder sig.
I andre tilfrelde erstattes omkostninger r,ecl" rnidlertidig reparation kun, for sA vidt hervcd andre ornkostninge. .pa.".

for

assurandoren.

s

1.13.

Indhentes tilbud pi reparation eltel aftale med assurando.en eller efter den,es a,ske, erstatter assurandoren hv'e
43

og hostpenge, forbrug af liul, olie og andre maskinfornadenheder og havne udgifter under ophold, der foranlediges herved, samt omkostninger ved dolining af shibet i sAdan anledning.

s 144.
Er det for reparation, der ikhe kan

uds:ettes, eller som det
kan medfore skade at udsrette, nodvendigt, at skibet forsejler
til reparationssted, erstatter assurandoren omkostningerne ved

forsejlingen.

Sker forsejlingen, efter at tilbud er indhentet, for at opni
billipere reparation, erstatter assurandoren forsejlingsomhostningerne i det omfang, i hvilket herved andre omkostninger
spares for ham.
Til forsejlingsomkostninger henregnes hyre og hostpenge til
besatningen og forbrug :lf kul, olie og andre masliinfornodenheder under forsejlingen samt herved foranledigede havneudgifter.

s

145,

Assurandsren erstatter nodvendige havneudgifter, der pilober som folge af reparation.

$ 146.

Er det fol

rep:r:,

flyttes ellel oplos.. gede omkostninqr:Lrndgfrs.

Udfores sanrtidi:
forsikringen, arlrc-',
ning af hvilke dt,spigaeldende sliad. :
ligt skon, hr-orri',i:
omkostninger sol :

Lader den ior'.:.
overtid, erstattes i'-,,
sA vidt andre on:.parationens fr-enrs-'

Vrerdien af gar:-::
fradrages i elstair..;

Er det for reparation nodvendigt, at shibet forhaler til vrerft
eller dok, erstatter assurandsren omkostningerne ved forhalingen, herunder forbrug af hul, olie og andre maskinfornadenheder.

s

I omhostnilleer' \'t
afdrag efter iolqrn,

147.

Assurandoren erstatter hvre og liostpenge til besretning, der
i anledning af reparation gor tjeneste i skibet, dog hojst med
et belob, svarende til 20 pct. af de omkostninger ved selve
reparationen, der erstattes af assurandoren.

I.
,\.

Skibe, der

he

SKROG.

1)

Jern- 0r

a. Jefn_ ,-,q1 .

s

148.

s

14e.

Skibets ril

Assurandoren erstattel nodvendige ekstraudgiftel ved besretningens ophold i land i anledning af reparation.

Omko.:
Assurandsren erstattel det under reparation nodvendige forbrug af kul, olie og andre maskinfolnodenheder.
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reparatic,:

anbringt'l
stattes rr,-i

Er det for reparation

s

150

s

151.

nodvendigt, at udredningsgenstande
llyttes eller oplosss-s, erstatLer assurandsren herved foranledigede omkostninger og tab, der ikke med rimelighed hunne
undgfls.

Udfores samtidig med reparation af skade, der omfattes af
forsikringen, arbejder for den forsikredes regning, i anledning af hvilke doksretning skulle vrere foretaget, selv om den
pigaldende skade ikke havde foreligget, afgores det eftel billigt skon, hvorvidt omkostninger ved doksrtning, dokleje og
omhostninger som nevnt i SS 143-50 shal fordeles.

s 152.
Lader den forsikrede reparation udfore helt eller delvis i
overtid, erstattes herved foranledigede omhostninger kun, for
sA vidt andre ornkostninger spares for assurandoren ved reparationens fremskyndelse.

$

153.

s

154.

Vrerdien af gammelt rnateriale, der hidrorer fra reparation,
fradrages i erstatningen.

I omkostninger ved fornvelse, reparation ellel eftersyn gores
afdrag efter folgende regler:

I.
A.

Skibe, der henhsrer under et anerkendt klassifikationselskabs fsrste klasse'

sKRoG
1) Jern- og stfllshibe.
a. Jern- og stdldele.
Skibets'1"'

*5,;#L ii

;':'1,

1;
x',11*;
l/a afdrag.
over 18 frc
Omkostninger ved beshadigede deles udtagning,
reparation (retning, laskning eller lignende) og genanbringelse eller ved deres reparation pfl stedet erstattes uden afdrag.

))

)

45

b.

Tradele og cementering.

Sriibets'1"'

))

)

Ved for';.'..

#'; &t

*5fi
over 10 ilr

_

for hler r-r..-.
2) Andre nrt,-

;'li,"lllii;

l/s afdrag.

rnotor.

For lastribber, garnering og lignende beregnes dog
1/a afdrag, medmindre skibets alder ihke
er over

c.

Nlotoren.

5 &r.
Andre dele.

For andre end de under a. og b. na:vnte dele
beregnes afdrag som for de dele, hvormed de er i

Yed ic,r.:-..
ellet' sk: l-'.-.
alder tii -:'--..

forbindelse.

2)

B.

sa fair,i :- .,
som n\ i-r .-:.
I or.t: i. .::--

beuagelige dele, herunder skrue og skrueaksel, samt foringer, pctnder, kondensator, pumpet.
og soforbindelser.
Alder ikke over 3 ir'
intet aldrag.
, mellem 3 og 6 ir- 1/o afdrag.
) over 6 flr 1/e afdrag.

b.

Andre dele.

-

Alder ikke over 6 ir

,
)

alisel. rir :' t ning.

-

C.

INVENTAR.

1)

Itunciiroi:t:
a I s'i r e.
SliiJ:ets

aldri

))

2)

-..,
i'.

Anker oS r:-

F-ol anlier ].rt-1 .-.
Fol anker'liir i,.
iklie et' r,r'. lem 5 sq 1,., -,
10 Ar'. .\1ci...,
Iireden slr::. -.

intet afdrag.

t/a afdrag.
mellem 6 og 72 ir
1/e afdrag.
over 72 ir
Yed fornyelse, reparation eller eftersyn af de under
a. nltr,nte dele samt af kedler. og sliorsten liegges den
pflgeldende dels alder til grund, hvis den oplyses,
og aldelen regnes i sfl fald fra den dag, pfl hvilken
den pflg:eldende del som ny er taget i brug. I andre
tilfalde lrcgges mashinens alder til grund.
I omkostninger ved at rette, svejse eller afpudse
shruen gores intet afdrag.
For fornyelse, reparation eller eftersyn af skrue_
aksel, der er over 15 ir gammel, svares ingen erstatning.

.

sli|urll .a,-..
Fot' -'-'::-' .

Damp- og dieselmotorskibe.
a. Maskinens

{6

i

Tra- og kompositsliibe.
Skihets alder ikke over 1 ir
intet afdrag.
)) )) mellem 1 og 3 -ilr t/a afdrag.
)) )) otrer 3 flr- 1/:r afdrag.
-

MASKINERI.

1)

:'

r,.

3) Andet inr'.:

Skibets alder :.-.
))

,

t-',

D. MALING.

1)

lVIaling ai

'l

F'ol skr',,1 :
fradraqr. :
ning finilr: -

Ved forrryelse al liedler og sliorsten fradrages
for hver fulde mAned.

2)

1/rso

Andre motorsliibe og sejlshibe med
motor.
lVlotorens

))
))

'1,"'
))
))

'iH"nT;t;

rt,1 l',ffi!'

1/e afdrag.
mellem 3 og 5 flr
zlt
over 5 ilr
afdrag.
Ved fornyelse, reparation eller eftersvn af skr're
eller skrueaksel lregges dog den pflgaldende dels
alder til grund, hvis den oplyses, og alderen regnes
i sfl fald fra den dag, pfl hvilhen den pigrcldende de1
som ny er taget i brug.
I omkostningei' ved at rette, svejse eller afpudse
shruen goles intet afdrag.
For fornyelse, reparation eller eftersyn af skrueahsel, der er over 10 Ar gammel, svares ingen erstatning.
C.

INVENTAR.

Rundholter af stfll og stflende rig
aI rvire.
Slii|rets aider ihhe over 5 ir'
intet aldrag.
)
) over 5 tir - 1/,r-afdrag.
2) Anker og anlierlircde.
1)

For anliel beregnes intet afdrag.
For ankerkade belegnes intet afdrag, ni.r dens aldel
ihke er over 5 rir, 1/o afdrag, nflr dens alder er mellem 5 og 10 ir, og 1/s afdrag, nir dens alder er ovel
10 ir. Alderen legnes fra den dag, pi hvilken hele
hreden som ny er tapet i bnrg.

3)

Andet inventar.

Skibets alder ikke over 1 flr
intet afdrag.
)) )) over 1 ir 1/r-afdrag.

-

D.

MALING.

1)

NIaling af bund og vandgang.

Fol skrabning og maling af bund eller vandgane
fradrages 1/s for hver fulde mAned, der, nfr.r' dohs:etning finder sted, er lorlobet siden sidste nralina.
t7

2)

Anden maling.
For anden maling
ring, cementvash

II.

og

for forgyldning, oliering,

o. lign. fradrages

altid

tjre-

1/s.

Skibe, som ikke er klassificerede, eller som ikke henhsrer
under et anerkendt klassifikationsselskabs fsrste klasse.

Reglerne under

I

hommer

til

anvendelse rned folgende

Tilkornstar.bei,-i,
Mfl for fornleise.

: ,,:

dele andle dele I ir: :.
i omliostninger.lle lrt: -,,.
ration af dc lol tiili, :
Omltostrringt,r' r,.
udredningsgenstrrrrrit.. .
et'statles dog trrlrrr :,: i.
:

.

rendringer:

A.

Reservegod:.

SKROG.

Jern- og stflldele i jern- og stfllskibe.
Skibets

''1"' L1:: sTi 11),;il#:

afdrag

B. MASKINERI.
1) Damp-

og dieselmotorskibe.
Maskinens alder ikke over 3 ir
intet afdrag.
))
)) over 3 fff 1/s-afdrag.
For fornyelse, reparation -eller eftersyn af skrueaksel,
der er over 10 flr gammel, svares ingen erstatning.

2)

Andre motorskibe og seilskibe med
motor.
Motorens

''1"'

'*:;.:JT;t *

l':),{1;19*
,
3 5flr
afdrag.
5 , 8Ar -1lz
afdrag.
Er rnotorens alder over B flr, svates-llt
ingen erstatning.
)
))

))
))

,
,

\-ed[olnvelst,.rr:,
irrtet afdlag. r]irr ,i,:
har vreret i blLrg.

Xtidleltidir
:.
I omho:.tnirrr,:

:

afdrag.

Aldel'ens l,,t.tr-:.
Hr or ilili.e ln,l.: I
tnasliinens, jlilit, ,i, ....:
Sli.ibets og hor.,i:. ,.

skibet fsrste gans 1,,1.'.
indsat eiter dettr ::,:sinttelsen.

Hvor ihlie andri ,..

.

sl<aden indtrn'der'.

Yed beleguing :r:

:.

:

pAg:eldende dage.

III. FreIles regler.
Havneudgifter, forhaling, hyre og kostpenge, forbrug af mashinfornodenheder m. v.

si vidt den el en foli.- :,

Havneudgifter, omkostninger ved forhaling, hyre og kostpenge, udgifter ved besretningens ophold i land og forbrug af
kul, olie og andre maskinfornodenheder erstattes uden afdrag.

1) Ild ellel chsplo:i, :
2) sliibeis svnli.en. .,,:.
.i) sliibcts siinlrr)t-rr:1,. .i

gores samme
afdrag som for fornyelse, reparation eller eftersyn, der finder
sted under dokningen.

4) vold eller loveli.
5) tvveri, deL nra ri:::,-

Dokning.
I omhostninger ved doksretning og dokleje

Sliade pri sliibcts :::.,.

under is,

eiler passagelci'.

4B

I

Tilhornstarbejder.
_

NIA

for fornvelse, reparation eller eftersvn af

besliadigede

_andre dele fjernes og genanbringes, testemmes afh.ag
i omliostningerne
herved gftei de regler, der grelder for. repa_
ration af de for- tilkornst fjernede o{ g"rrarb,:agte dele.
.Omkostninger.og tab vecl flvtning Ili". oplorring af ladning,
ud.edningsgenstande, reservegods,lost invlntar
tig;;rra"
erstattes dog uden afdrag.
"fi".
dele

Reserr,egod

S.

Yed fornvelse, reparation eller eftersvn af r.eservegods
gores
intet afdrag, nflr den piga:ldende genstand ihlie foi. havariet
har vrcret i brug.

N{i dl e rti dig r ep a rati o n.
I omkostninger. r,ed midlertidig reparation qores intet

afdrag.

Alderens beregning.

Hvor ikke andet er bestemt, litgges skibets eller hoved_
maskinens, ihhe de enhelte deles alder til gmnd.
Shibets og hovedmashinens alder regn". f.u clen dag,
da
skibet forste gang bler, registreret. Er hJr,edmaskinen .oi,
,o
indsat efter dette tidspunkt, regnes dens arder aog t., irrJsiettelsen.
Ilvor ikke andet er bester,t, regnes alderen til de, dag, cla
skaden indtr.rder.
af alder regnes fra og til begindelsen al rle
^Yed-beregning
pflga:ldende
dage.
Shade

pi

s

155.

shibets rnashineri erstatter assurandsren kun, for
sA vidt den er en folge af;

1) Ild eller: elisplosion af anclet end maskineriet,
2) skibets svnken, krentring, stra,ding elrer gr.undstocr'i,g"
3) shibets sa.rnrenstod ,'red rast eile. fi'riende"genstand, her-

4)
5)

under is,
vold eller. r.or-er.i.
tvr-eri, der mir antages

eiler passagerer'.

4

ililie at

r,:ere

forsvet af besrctning
l9

s

s

157.

Ved erstatning for skade, pfl andet inr.entar end det i S 156
ornhandlede, der ihhe er en folge af ild, ehsplosion af andet
end den pflgreldende genstand eller af 6"rsag som navnt i S 155
nr. 2-5, fradrages 25 sre pr. ton af shibets brutto register
tonnage, dog mindst 200 og hojst 800 kr.
Ved anvendelsen af denne franchise beregnes undel et:
1) Havarier, der indenfor forsikringstiden indtrrclier i tiden
rnellem afgangen fra en havn eller plads og ankomsten til
naste havn eller plads, nodhavn dog undtaget.
2) Havarier, der indenfor forsiliringstiden indtr'rcffer under'
ophold i en havn eller pfl en plads, der ihke er anlobet sorn
nodhavn.

Til

s

Er sliibet et '..::.sttl ., ..... ..

156.

Skade pi seil, presenninger, h'osser'. lobende rlig, Icndele,
falderebstrapper, vandfade, anhre og anlierh:eder og andet
Iost inventar, og shade pfl kahvtsudst-,-r' og -montering, herunder dog ikke faste trae- eller metaldele, erstatter assurandoren kun, for si vidt den er en folge af:
1) ild eller elisplosion,
2) skibets synlien, lirentring, stranding eller grundstodning,
3) shibets eller dets tilbehors sammenstod ured fast ellel fh'dende genstand udenfor shibet, hemnder is,
4) vold eller roveri,
5) tyveri lra aflAset rum, der m6. antages ihke at vrcre forovet af besretning eller passagerer.
Disse besternmelser grelder dog ikke bide, del er pfl. deres
rette plads.

158.

skibets naskineri henregnes hovedmaskine og hiielpcrnashineri med rorledninger, aksel, slirue eller hiul, kedler
og shorsten, anlreg til frembringelse af elektricitet eller varme
eller til trfldlos telegrafering, koleanlreg og andre genstande,
der kan ligestilles med de nrevnte.
Til shibets inventar henregnes rnaster, rig, sejl, tovvrerh og
presenninger, ankre og anlierktrder, bflde, davider og lossebornme, spil, styreapparat og styreledning, hAndpulnper, pejleror, ventilatorer, lanternet', Iiahvtsudst)'r og -montering, Inse
slingreskodder og andre genstande, der han ligestilles rned
de nrevnte.

,iern ellel

.\ssrrlandrrler- ..:.
til r.: ..

.'

Irorer rned

6. Erstatning ril r
Assurandoren ., i
tilfa,lde, hvarl ti,-:.
statning ior' .}ir,,.i".."
trodvendige urni -':
forhandling€r' :,....,
trediemand.
Hal skiJ.ret r: ,r.
dog over sliiLt.:.
reglerne i solur t :.- :
tende de i solur ,-:. assulandot'er) rr'::-1 . .
Er skibets r';r:,1'
(kashotalisterr t. -:.va:rdien Slrlr't,rlrit- '
udrede.
.

,

Assurandorr.rr ., -i'_
lolge aI tab el rni-:.:.egen ladning t,llr: : ,
bord. Ej hellel sr,,i.-.,
sikrede rrra Jretrr.r. :.
er' knvttet til sliii,r .
ifolge altale rnecl I ._.
tig at betale. trre,l::..: i
.

Yed an ventlt,l: t :. ..
sammenstod at I,.: ' ._
imod andet sliil; ....
.

50
1*

Er skibet et iern- eller stAlshib, betragtes dog
iern eller stil sorn horende til skroget.
s

nraster- af

15e.

Assurandoren erstatter ikke skade pa rese.vegods, der ihke
horer med til lirnelig udrustning af skibet.

6. Erstatning til trediemand for skade ved sammenstsd.

s

160.

s

161.

Assurandaren godtgor undtagen i de i S 161 omhandlede
tilfmlde, hvad den forsilirede rni r-rdrede til trediemand i erstatning fol sliade, shibet folvolder- ved sarnmenstod, sanrt
,odvendige omkostninger ved
voldgift eller forligs'etssag,
forhandlinger angflende sporgsrnal
om sadan erstatning 1il
trediemand.
Har skibet fragt pA kolen, fordeles de pigreldende belob
dog o'er skibets vrcrdi efter sammenstodet, hestemt efter
reglerne i solovens $$ 72 nr'. 1og 78,r.2, og fragten,'rnfattende de i salovens $ 268, 2. stk., 1. pkt., nrevnte belob, og
assurandoren erstatter hun, hvad der herefter falder pi shibet.
Er shibets vrrdi i god stand storre end forsikringivrerdien
(hashotaksten), erstatter assurandoren hun en tir forsihringsvi,:rdien svarende del af, hvad han efter 1. og 2. stk sllrlle
udrede.

Assurandoren godtgor ikke erstatni,g til trediemand som
folge af tab af menneslieliv eller skade pa person, pfl sliibets
egen ladning eller pA andre genstande, der befinder sig orn_
bord. Ej heller godtgor assurandoren erstatning, som deir torsihrede mi betale til tidsbefragter eller andre, hvis interesse
er hnvttet til skibet, eller erstatning, som den forsilirede alene
ifolge aftale med bugserselsliab, vrcrft eller lignende er plig_
tig at betale, medmindre sidan aftale rnfl anses tor sedvanli!.

s

162.

Ved anvendelsen al bestemmelselne i SS 160 og 161 anses
sammenstod at foreligge, nflr skibet eller dets tilbehor stsder
imod andet shib eller anden fast eller flydende genstand, og
51

andet sliib eller anden genstand stsder imod .shibet eller
dets tilbehor.

med embare(). {,li :
licndt ellel iliL' :r.
dc ved tuttlrllr,-'.-.

7. Srrlige regler om havari grosse m. m.

liostpcrrge or rr .: -.:.
med 6 pct. p. ir. ::

nir

:

I

163.

Er i havari grosse tilfrelde den vardi af skibet i god stand,
der lregges til grund for beregningen af dets bidragsvrerdi,
storre end forsihringsvrerdien (kashotalisten), erstatter assurandoren kun sfl stor en del af shibets bidrag, sorn forsikringsvrerdien med fradrag af belob, der r,ed beregningen af bidragsvrerdien er fladraget i vudien i god stand, udgor af bidragsvrerdien, skibets hidrag til skade pn shibet erstattes dog
fuldtud.
Angiver dispachen ikhe shibets vierdi i god stand, antages
denne lig vmrdien i beshadiget stand med tillrcg af sarntlige
reparationsomkostninger.

s 164.
For omkostninger, der pfllober under rejsen, og som mi
antages at ville blive beregnet som havari grosse, skal den
forsikrede snarest muligt tegne sredvanlig havaripenge-forsihring. Undlader han dette, erstatter assurandoren ililie, hvad
der ville v:rre blevet diehhet af en sfi.dan forsikrins-'

s

165.

Har skibet ihlie ladning inde, blir,er sliade, der elter dansli
solov shulle godtgores i har,ari grosse, hvis shibet havde
Iadning inde, at erstatte af assurandoren, sifremt den handling, der har medfort shaden, er foretaget for at redde skibet
fra en af forsikringen omfaltet fare, Pi biergelon finder dog
bestemmelserne i $ 163 tilsvarende anyendelse.
Skal skade pfl skibet erstattes efter bestemmelserne i 1. stk.,
beregnes erstatningen efter reglerne oIn partikulter skade.
Fradrag som hestemt i S 157 finder dog ihlie sted.

.

.

llednrinclrt .,r.skade, der er t.l. ..' sager tt Jtt'r'd,. .:.

vilje [orer
Korrrrner'

Iir

i..'.,]

.liil

. .-

omfatter liri..'.'..
punkt. da lir',--' -'
punht ti1 so. t'l-r:
indtil sliibeI t:
sifremt sliiLrt- :.
t'est muligt >r)-r: -.,
.

-

.

.\ssut'nndor'(:- :
r'let'et l-retalt. ..,::
fare, halde \':r.r'r-'

XX\ . Ft-rR:li
PA lorsililinSS 110-l le. ll.i

,.

.-'

Den folsililt,i.
l'rlde, dcl onrlr;,:.,i.Den folsilirc,i.
tilfmlde, i lrril.i.

iSS127-132.:'.-

8. Snrlige regler om krigsfare.

s

166.

Omfatter forsikringen krigsfare, og unddrages skibet rnidlertidigt den lorsikrede led sorn folge af hrig at blive belagt
52

af skib.
Bestetnrnelserr-, rende anvendeise.
Indbringer' !r,,i'r.

.

rned embargo, opbragt eller tilbageholdt af fremmed, anerliendt eller ikke anerkendt statsmagt, erstatter assurandoren
de ved unddragelsen forflrsagede udgifter, herunder hvre og
kostpenge og forsikringspremier, og godtgor afsavn af shibet
med 6 pct. p.a. af forsikringssummen.

\Iedmindre andet

s

167.

er aftalt, erstatter assurandoren

iklie

skade, der er en folge af krig og forArsages ved, at skibet forsoger at br,vde en effehtiv blohade eller med den forsikredes
vilje forer krigsviben, ammunition eller lignende.

s

168.

Kommer sliibets hjemland i hrig, ophorer forsikring, der
ornfatter krigsfare, for dennes vedkommende fra det tidspunht, da krigstilstand indtrrcder. Er skibet pA dette tidspunht til sss eller i fjendtlig ha\,no vedvarer dog forsikringen,
indtil skibet er forankret eller fortoiet i ikke fjendtlig havn,
sifremt skibets Iarer, nflr han fir liundsliab om krigen, snarest muligt soger sAdan havn.
Assurandoren har ret til det prinmiebelob, der shulle have
vreret betalt, sflfrernt forsikringen, Ior sfl vidt angir hrigsfare, havde vreret tegnet for tiden indtil ophoret.

XXV. FORSIKRING AF KASKOINTERESSE.
s 16e.
PA forsihring af kaskointeresse finder bestemmelserne i
SS 110-119, 123-725, 167 og 168 tilsvarende anvendelse.
s

170.

Den forsihrede har ret til erstatning for
frclde, der omhandles i S 126.
Den forsikrede har ret til elstatning som
tilfrelde, i hvillie liaskoassurandoren if olge
i SS 127-132 er pligtig at betale erstatning

totaltab

i

de til-

for totaltab i

de

hestemmelserne

som for totaltab

aI skib.

Bestemmelserne i SS 133, 1. stk., 135 og 136 finder tilsvarende anvendelse.
Indbringer godtgorelse i havari grosse eller erstatning fra
il;)

trediernand for tab af shibet mere, end kaskoassurandoren
er berettiget til at indtrrede i, indtrreder assurandoren i det
omfang, i hvilket han har betalt erstatning fol sliaden, i den
forsiliredes ret til det oversk5,'dende.
Assurandoren indtr'rcder ihke i den forsiliredes ret til det,
der mitte vrcre i behold af skibet.

Vedvarel

assur':r:.

serne i denne i)r: rr:
tages flere encl it, .
tillreg.
-

For tiden. inc:-.
SS 113, 116.

s

171.

Er ihke andet aftalt, har den forsihrede kun ret til erstatning, for sfl vidt det folger af bestemmelserne i S 170. trir
assurandoren andel i erstatning fra tredieniand for tab af
skihet, deltager han dog i omliostninger som omhandlet i $ 57.
XXVI. FORSIKRING AF SKIB UNDER BYGNING.
s 172.
Forsikringsverdien af skib under bvgning er r,ieldien af,
hvad der til enhver tid er b1,gget, af dele og materialei-, der
s:erligt er fremstillet eller indhobt til sliibet, og som befinder
sig indenfor r,rcrftets omri.de, og af vlr:rftets tegninger og
modeller til skibet.

s 173.
Ved forsikringens tegning skal forsikringstageren

174.

,\ssurandorens ansyar begynder, nir kslen er stralit, og vedvarer, indtil sliibet er overtaget af redeliet. Sker overtagelse
i soen, og vender skibet derefter tilbage til sin byssehavn, \,ed\rarer ansvaret dog til midnat efter stedets tid pfl den dag, da
skibet ankomrnel deltil, eller, hvis det forinden igen aigflr
derfra, til afsejlingen. Er skibet bygget for r,a:rftets egen regning eller finder som folge af rederiets forhold rettidis overtagelse ikhe sted, ophorer ansvaret, nAr sliibet er henholdsvis
frrdigbvgget eller f:erdigt til afler,ering.
Forsejles eller bugseres skibet til andet verft, er assurandoren ikke ansvarlig for nogen shade, der indtr:effer under.
forsejlingen eller bugseringen.
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--

For tiden el:.:. ,
andet folger rr: r,:
svarende anver.,it. skrabning oq i::. ...
serne i tt 1ri---inventar. dtL ,.:.::.
skibet.

\\t

Er iklie anic-: ..:interesse.

til

1.i..::.

eller pa ancie:. .:'. ,
hvem fal'en io: \'::.

oplvse

byggeliontrahtsummens storrelse. Trreftes aftale om udfsrelse
af ekstraarbejder, skal forsikringstageren give assurandolen
fornoden oplvsning herom.

s

i2,t

anvendelse.

For sa vici: ..-.."
varer ililie:
1) Penge, r'rt : ,i.: ,

smvliker'. i.,..:--'andre qens:ri:. i2) levende ch r'. ..-"
3) brandfarli{i-. ....

Forsikrinqs\ .r :.r..
forsihringens ]r.-.-. :Yarer flit levrlt-: .
middel med till.r.
1) Avance, der'. :-.-,:

2) fragt, cler.k:,.
fuldfores. os

3) preernie Ior'

.-r.

l

Vedvarer assurandsrens ansvar i henhold til bestemmelserne i denne paragraf udover aftalt forsihringstid, eller foretages flere end 3 prorreture, kan assurandoren hrrcve premietillag.

s 175.
For tiden, indtil skibet er sosat, finder bestemmelserne i
5$S 113, 116, 120-122,737,139, 140 og 151
anvendelse.

-

153 tilsvarencle

For tiden efter, at skibet er sosat, finder, for sA vidt ilike
andet folger af $$ 172-174, reglerne om kaslioforsikring tilsvarende anvendelse. Dog gares afdrag efter S 154 hun for
skrabning og maling af bund eller vandgang, og bestemmelserne i SS 155-157 grelder ikke for skade pfl masliineri eller.
inventar, der endnu ikke er indfojet eller bragt pi plads i
sl<ihet.

XXVII. VAREFORSIKRING.
s 176.

Er ikke andet aftalt, omfatter forsikring af varer- ogsi dens
til hvem ret til varerne er eller bliver overdraget
eller pA anden mflde overlort fra den forsilirede, eller pA
hvem faren for varerne er gflet eller g5.r over.

interesse,

s

777.

For si vidt ikke andet er aftalt, ourfatter forsikring

af

varer ihke:
1) Penge, r,:eldipapirer, :edle metaller, perler, a:delstene,
smvkker, kunst- og tnuseumsgenstande, antikviteter eller
andre genstande, der lian ligestilles rned de nrcvnte,
2) levende dyr, herunder fish og skaldvr,
3) brandfarlige, eksplosive eller retsende stoffer.

s

178.

Forsikringsr,rerdien af varer ansettes til den pris, der ved
forsihringens begvndelse pir algangsstedet hetales for sS.danne
\:arer frit leveret i shib, pfl banevogn eller pfl andet transportmiddel med tillreg af:
1) Avance, der, nAr ikke andet er aftalt, s:r:ttes til 10 pct.,
2) fragt, cler sliai betales uden hensyn til, orn transporten
fuldlores, og
3) prainie for sadvanlig forsikring.
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Er ililie andet oplyst, Iegges fakturabelsbet til gruncl for

bestemmelsen af varernes pris.

Er fragt, der liun skal

s

...

17e.

betales, hr,is transporten frrldfores,

told og andre omkostninger pA bestemmelsesstedet forsikret
samrnen med varerne, betragtes disse omkostninger som forsihret for sig.

s

180.

Omfatter forsikringen flere varepartier, der lian adskilles
efter mrcrker eller andre kendetegn, og er der lastsat siershilte forsikringssummer eller talister for de enkelte partier.,
betragtes hvert af disse som forsihret for sig.
Er det ved forsilring af et ensartet vareparti aftalt, at dette
skal inddeles i serier elter urilrrker, nllnrre eller stvlihetal,
betragtes hver serie som forsikret for sig. \rille er-statningen
herefter blive mindl'e, end hvis serieinddeling ihlie fandt sted,
Iades dos denne ude af betraetning ved erstal.ningsbelegningen.

s

iteilrt.:r-i-: -nineen i sl:::::'.-.
grtln(i af en : .....
findel clt-n s:.,1 . er indladet - ,.:. ',
aftalen slial.....
i 1. og 2. stii. r. - .
har-e

assuranclor'(.n.r.. l

vidcnde cierc,::,
dgrens AIlsvir:' :'

:-

181.

Assurandsrens arsvar begvnder, nflr valerne pfl afskibningsstedet o\.ergives til skibet ellel til nogen, der tager imod derl
pi skibets vegne. Dog omfatter forsiliringen ililie fare under.
\:arernes henliggen i latngere tid end 3 dage fra ansvarets I:egyndelse.
Assurandorens ansvar ved\:arer, indtil varelne er liommet
til det i forsihringsaftalen angivne bestemmelsessted, og rnodtageren der han r6de over dern, dog ililie udor,er 8 dage efter,
at Yarerne er bragt i land.
De n.tvnte frister regnes fra kl. 12 midnat efter sledets tid
den dag, flisten begvndet' at lsbe.
Fare under legtring eller flidning pe afskibnings- eller bestemmelsesstedet, der er nodvendig eller s:rdvanlig, omfattes
af forsihringen, sehrom den forelages af afshiber eller. rnocltager.
Fuldfores transporten ilike, anses \,ed anyendelsen al ltestemmelserne i denne paragraf det sted, hvor transporten
cnder', som bestemntelsessted.
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Bliver transp, :
et bestentt sliil . : .
mi det i'trtitlt.-.
ville slie. ilik,. '. ..
ansval' lr-a ,.i.. ', :lli dtt rri..:.-:-.
sihlineen. :-... r- .:
het han r::' ,i l. :.
tua clet rtDll:.r-.. :.

For sli vidt r,i.."
skade sont fol..- :,bord eller prr :,:-,i'er anblagt pr ,ir ...
varer sotn clc r,.,- .
Assuranclor'(r,.:.
nes utilstrrl;kt-:.-.

Assurandoltn t.- .
cller brir:liaqc. .1.
under lastning
',,

rei sens alnrincle,i-..

Ej heller' €r:trii.:
smeltning, sved. ..

s 182.
Bliver transport, der efter forsikringsaftalen shal ske med
et bestemt skib, helt eller delvis udfort med et andet skib, og
mA det antages, at assurandoren, hvis han havde vidst, at dette
r,ille ske, ililie ville have or,ertaget forsihringen, er han fri for
ansyar fra det tidspunkt, da forandringen finder sted.
Ntfl det antages, at assurandsren ville have or,ertaget forsiliringen, men pA andre villi&r, hrefter han i det omfang, i hvilket han mod den aftalte prremie ville have lorpligtet sig, og
rni det antages, at han ved genforsikring i videre omfang r,ille
have begr:enset sit ansvar for egen r.egning, nedsrettes erstatningen i samme forhold. Er forandrir-rgen nsdr.endig pi
grund af en begivenhed, dcl omfattes af forsiliringen, eller
finder den sted uden den forsihredes vilje, og efter at varerne
er indladet i det skib, hvormed transporten ifolge forsikringsaftalen skal she, hafter assurandoren uanset bestemmelser.ne
i 1. og 2. stk. efter aftalen. Den forsikrede er dog pligtig at give
assurandsren rneddelelse om forandringen, sfl snart han bliver
vidende derom. Forssmmer han dette, bestemmes assrlrandorens ansvar fra da af efter bestemmelserne i 1. og 2. sth.

s 183.
For sfl r,idt ikke andet er aftalt, erstatter assurandoren ikke
skade som folge af, at varer, der fores pfl dek, sh-vlles overbord eller pfl anden m6de g:ir tabt eller besliadiges, fordi de
er anbragt p& dicli, medmindrc det er anerhendt srcdvane, at
var-er som de pigrcldende fores pfl dark.
$

184.

s

185.

Assurandoren erstatter ikke shade, der er en folge af varernes utilstr':elikelige eller mangelfulde indpakning'..

Assurandoren e.statter ilike o.dinrer.t s'i.d, ordinrer lrchage
eller brekage, shade ved almindelig hAndtering af varerne
nnder lastning og losning eller anden sliade, dcr er- en folge af
reisens almindelige gang.
Ej heller erstatter assurandolen sliade ved indre fordrcrv,
snreltning, sved, varme eller selvantrendelse, ved mst, mug,
57

shirlmel, rotter, mus, mider eller andre skadedvr, ved luftens
eller vejrligets pflr,irkning, ternperatlrrforandring ellcl skibssved eller lignende skade, rnedrnindre shaden slivldes usedr,anlig forhngelse af ellel usiedr,anligt ophold under reisen,
forArsaget ved en af forsiliringen omfattet ulr,khelig' hrcndelse,
eller den iovrigt er en folge al en sidan hrendelse.

s 186.
N{edforer en af forsikringen omfattet ulvlilielig hendelse,
at shibet bliver ude af stand til at fuldende lejsen, eller at
transporten af anden gnind afbrvdes, erstatter assurandoren
omhostninger ved \rarernes f remsendelse til bestemmelses-

stedet, som den forsihrede rned rimelighed afholder i anledning af transportens afbrvdelse.
Kan l arernc iklie frenrsendes til besteurmelsesstedct, eller
bor fremsendelse iklie finde sted af hensvn til forlingelse,
varerne derved vil lide, blirer de at bortsrclge. Det samme g:elder, hvis frernsendelse vil medfore storre omkostninger end
limeligt, medmindre assurandolen erlilrerer at ville afholde
disse.

s 187.
Har varcrne lidt shade, der lian antages omfattet af forsikringen, shal de, sfl snart det rned rimelighed han ske, besigtes
under de former, hvorom den forsilirede og assurandaren
trmffer aftale. Kan sAdan aftale ikke trrpffes. slial den forsilirede, hr.is skaden er af nogen betvdning, lade r,arerne besigte
af retslig udmeldte ma:nd ellel iovrigt under de pfl stedel"

Fremsendes vr
homsten deltil lt,

Er t'areln.'

..

sigtelsen. fr,:-:..i- :.
angiYe dr-n: :i,.: :
sliadieet .,. .'i ;-: -.
Er cler ki::: ..,:i -

muligt ud.iili.-.
-\ssurandort-: .ved oflentli. :, --..'
grund for llr.:rr:::

Et' en ulr'[1.. til ved at ]tetrr... . pilobende r,n: ,. -':
og iiolge I {'il s.l:'. .
sig fot' ethr-r-l'. :r.i'
omliostuingrr. ,i.nreddelelse (,nr. :
Udbctales (l'-i:,.rrnelsen

i i ,2:-.,.

brugelige former.

Den folsililt-,1. :
fzlge af en al :, .-,.

s 188.
El varerne ilihe kornrnet frem til bestemmelsesstedet, sl.ral
besigtelsen sir,idt muligt fastsli sliadens flrsag og angive dens
storrelse samt afgore, onr de bor boltsrclges pA grund af

1)
2)
3)
4)

skaden eller flemsendes til bestemtuelsesstedet, os hr,ilke forholdsreglel der- bor tr-ieffes til deres bevaring eller rehonditionering.
Shal der r.des erstatning fol partiel skade pfl varer, der ihhe
frernsendes til hestenrmelsesstedet, finder bestemnrelselne i
$ 189 tilsvarende anvendelse.

Den forsililr-ci..
sour folge Af eri r,.
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Yarerne €r' -:...
Varerne ilili..- ..
Varelne er rr,.ir.,
Varerne €r' r.r- ldraget den t, : -..
fi deur tilb.r:.
.,

Fremsendes varerne til bestemrnelsesstedet,
slial .efter an_
Iiomsten dertil nv besigtelse finde sted.

Er'arerne ,iommet rr"-s ;r*t"stemmersesstedet, sliar
besigtelsen, foruden ,sAvidt rnuligt at fastsl&
shadens Arsag oq
angive dens storrelse, bestemir" .,ur".rres
bruttor,re.ai i f"l
sliadiget og ubeskadiget stand.
Er der hun skade pe
del af varerne, shal denne del sAvidt
"r,
muligt udskilles.
Assurandoren kan forlange de beskadigede
varer bortsolgt

offentlig auktion. Gar han det, l:egg:es .utg..r*;en
til
'ed for bestemmersen
e.rnd
af va.e'nes u*ri'i i besr?adeei.rtora.

..,E,
.", ull,khelig hr"r.d"l."Srll?.ru",, har assurandoren rer
til
ved at betale here. rorsirrringssurnmen med
tilr:eg ar arierede
pilobende omliostninge. m..i., d". omfattes
af Torsikringen
og ifolge $ 61 skal erstattes udo'er forsikrings.rrr*Lrr,
ui lr"f.l
sis for ethver.t ansvar- for begivenhecler, dJr
indtrmier, eller
omliostninger', der p,ober, elter at den fors,rrede
har fiet
meddelelse om, at assurandsren
benvtte sig af denne ret.
'il

Udbetales erstatning efter denne paragraf,
liommer bestem_
rnelsen i S 72 ikhe til anr.endelse.

Den forsitirede har ."t til .111r,r,r* for rotarrab,
ndr som
folge af en af forsihri,gen onrfattet ut,ivtrketig

tr*.ri"t.",

1)
_\'arerne er gAet helt til grunde.
2) Varerne ihke kan bierges.
.3) Varerne er odelagt i r.:isen og brugbarhed.
4) \rarer.ne er endeligt prisedonit eller pA anden
mide uncl_
draget den forsilirede, uden at der er udsigt
til, at han vil

fi

dem tilbage.

Den forsikrede
,'"t ul
sorn for totaltab, nir
"l.'J;,r,"*
sor, fola'e af en af'ar
forsikringen
omfatiet urvrrkerig
t-,rerriet.",
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1) Varerne ilike for rimelig beliostning lian bjerges.
2) Varerne, uden at det skvldes den forsikredes forhold, efter
10 mineders forlob il<ke er bjerget.
3) Yarerne i henhold til S 186, 2. stli., bortsrelges udenfor be-

pi

grund af striade,
der ihke ornfattes af forsiliringen, eller for at undgfl sidan

stemmelsesstedet, medurindi'e dette slier

i ul,.-.,
vrldien iul,e.^.,:.-

blr.rttov:er-di

Ymrdifot r ir,-. .-.
skade pa ern),::-.-,--

shade.

4) Der har manglet efterretning om sliib og gods i sfl lang tid
somfastsatiS130.
5) Skihet er blevet forladt af besrctningen i iben so, og hverhen skib eller gods er kommet i vedkommendes ridighed

indenfor den i $ 131 fastsatte frist.
6) Varerne er blevet beslaglagt af fremmed rnagt eller taget
af oprorere eller soro\:ere og ikke frigir,et indenfor den i
$ 132 fastsatte frist.
Hvis assurandoren i det under nr. 1 omhandlede tilfcelde
uden unodigt ophotd erkla:t'el at ville forsoge at bjerge varerne p6. egen risilio, har den lorsilirede dog liun ret til erstatning som for totaltab, dersonr yarerne efter 10 rnS.neders for'lob ikke er bjerget, eller bjergningen forinden er opgivet.
Overstiger omliostningerne t,ed en af assurandoren i henhold til 2. sth. foretagen biet'gning vierdien af de bjergede
yarer med lradrag af deres vrerdi pi ul,vkhesstedet, medforer
den omstrcndighed, at underforsiliring foreligger, ikhe., at
den forsilirede deltagel i det oversh,vdende belob'
Har assurandoren gjort brug af bestemtlelsen i 2. stk., lian
den forsikrede ved udlobet af den i S 90, 2. stk., 1. pkt., fastsatte 2 mAneders frist forlange silikerhed for: erstatning stillet.
Komrner erstatning til udbetaling, svares rente deraf 6 pct.
p. a. fra udlobet af n:evnte frist.

s

1e3.

s

1e4.

Er noget af de i SS 191 og 192 ornhandlede tilf.tlde indtruffet for en del af varerne, anses totaltab at foreligge fot- denne

Yed lorsi.ir-:-. .,.
stattet' rt:.tli rrt- i.-'.'
tnelsesstetlr: : i -SUIllIIen.

:riili

.

l-.:1.

sum]llell fL)t' \'::.'
f or-sililcdr :1,::. ". . Kotrurter \tr.:t.--r
ingen elslrrir:-:.-

At sliade

i',.:

grosse. udelLrr^.-.

derfol eltel

r

..--....

'\ssttr.anclor'.:.
betalt sadan .r r
godtgoreisr.n i, :

Skal del i.,l

,
:

t-

,

anden silil;c'r']r.,.i.,-.

let af assurAllci,,: ..:'Har den Ior-:i.--:
ren godigort. cir..
hold ft'eurslt'ii.:
i sA fald i den iL,: - .
l

dels vedkommende.

Kun den. cl.r
Erstatning for partiel skade pA varer ansattes til en sA stol
del af forsiliringssumlnen, solll iolsliellen rtrellett't clet'es
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:.

opsige folsililin-,,-:.
dring ellel oplr., '..
meddelelse \-edr,-':,

bruLtovztldi i ubeskadiget og beshadiget stand udgor af bruttovierdien i ubeskadiget stand.

s

1e5.

s

1e6.

s

1e7.

s

1eB.

Vrcrdilorringelse af varer som folge af omemballering eller
skade pfl emballage anses som shade pfl varerne.

Ved forsikring al de i $ 179 omhandlede omkostningel erstatter assurandaren, nir varerne kommer frem til hestemrnelsesstedet i beskadiget stand, samme del af forsikringssurnmen, som han i henhold til S 194 shal betale af forsiliringssummen for varerne, dog med fradrag af omkoslninger, den
forsikrede sparer- sorn lolge aI skaden piL varerne.
Kommer yarerne ihhe frern til bestemmelsesstedet, svales
ingen erstatning.

At

skade pfl varerne lian fordres godtgiort som havari
grosse, udeluhlier iklie den forsilirede fra at hru,e erstatning
derfcr efter regler-ne om partikular skade.
Assurandolen indtra:der i det omlang, i hvilket han har
betalt sfldan erstaLhing, i den forsill'edes ret til havari grosse
godtgorelsen for den pigiuldende shade.

SkaI der for havari grosse bidrag stilles depositum ellel
anden sihkerhed, kan den forsikrede lirrcr,e sikkerheden stil-

let af assurandoren.
Har den forsikrede selv stillet depositum, slial

assurandoren godtgore dettc, dersorn den lorsikrede uden unodigt op-

hold frems.ttter begir:ring derom. Assurandoren indtr:e.der
i sA fald i den forsikredes ret til hel eller dcir,is tilbagebetaling.
$ 199.
l(un den, der har policen i htende, er legitimeret [il at
opsigc forsihringen, tr'rcffe aftale med assurandoren ont rendring eller ophrcvelse af den, modtage opsigelse ellel anden
meddelelse vedrorende forsikringen fra assurandoren eller
6r

til at forhandle med assurandaren om erstatning og oppe_

]rere

denne.

Forlanger' \'tr'€rr::.. l
valerne bor'tsol"t r. :

til grund [ot ],t'-:,
s

200.

Er det aftalt, at en forsihring skal ornfatte alle nrerrnere
angivne forsendelser af en vis art (generalpolice), skal for_

sikringstageren uden unodigt ophold give assurandoren meddelelse i altalt form orl hr.er enlielt forsendelse mecL alle for'nodne oplvsninger.
Forsornmer forsikringstageren dette, er aftalen uforbindende for assuranduren, for si vidt angflr den pigreldende
forsendelse. Assurandsren har desuagtet krav pA pr.:emie.
-\ssurandoren lian derhos opsige aftalen til ophor ud.en varsei,
fol sfl vidt angir forsendelser, om hvilke rettidig meddelelse
ihhe allerede er givet.
Er forssrnurelsen svigagtig, er. aftalen i sin helhed uforbindende for assurandoren.

s 201.
Onrfatter forsiliringen hrigsf are, og homrnel den forsililedes eller shibets hjernland i krig, skal den forsilirede, hvis
der er srcrlig grund til at befr-vgle, at varer.ne i,il ]rlive opbragt,
ellel at anden skade, der slivldes lirig, r,il indtrieffe under
reisen, for sA vidt det med rimelighed kan slie, tilbageholde
varerne, omlade dern i andet skib, fr-emsende dem ad anden
r,ej eller pfl anden mAde soge at afr'rcrge sAdan sliade. SAvidt
mr.rligt skal den forsikrede .adfore sig med assurandoren eller
dennes reprrcsentant om, hvad der shal foretages, og folge de
lolslirifter, der i si henseende gives ham. I'ilsides:etter han
fors:etligt eller af grov uagtsornhed disse pligter, finder bestemnrelserne i $ 78, 3. stk. tilsvarende anvendelse.

XXVII. FORSIKRING AF LADNINGSINTERESSE.
s

202.

PA forsikring af ladningsinteresse, mervrerdi, forventet handelsfordel eller lignende, finder besternmelserne i SS 176, 177,
180-185, 186, 2. stk., 187, 188, 189, 1. og 2. sth., 1g0, lgl, 792,
1. stli,, 193-195, 197,1. stli. og 199-201 tilsvarende anr,endelse.
(;2

,

stand.
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.-
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\\I\.
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I

Irorsilili ngsr-lr' r',f i r ..
tingede [r'agt. Ir( I .::. :slorrelsc ililie lr r::-' '
lrvad der pa indlir,i:-.:
stedet.

Flagt. dcr' :lirrl i
rncdlegncs

,

i lor.ik.

:..

Iorsikret, rnedlor'.: :
liornrnel til arrrt rr,i, .heslernmelselne

l l:

-

Forlanger vareassurandoren i henhold til S 189, 3. stli.,
Yarerne bortsolgt ved offentlig aulition. la.gges salgssurnrnen
til grund fol besternmelsen af Yarelnes r':erdi i besliadiget
stand.

GAr vareassurandoren i det i S 192 nr. 1 orlhandlede tilfrelde frem eftet' nrcvnte paragrafs 2. stk, har den forsikrede
ikke ret til erstatning som for totaltab, medmindre varerne
efter 10 mS.neders forlsb ihke er bjerget, eller bjergningen
forinden er opgivet. Bestemmelsen i $ 792, 4. stli., finder tilsyarende anvendelse.
Indbringer godtgorelse i iravari grosse ellel erstatning fra
trediemand for skade p6. varerne mere, end vareassurandoren
er ber-ettiget til at indtrede i, indtr'rcder assurandoren i det
omlang, i hvilhet han har betalt erstatninq for sliaden, i den
forsikredes ret til det overskydende.
Assurandsren indtrreder ihke i tilfrelde af totaltab i den forsikredes ret til det, der mfltte r,:ere i behold a{ r,arerne.

s 203.
Nledmindre andet er af talt, tilsr,arer assurandoren ikke
bidrag til havari grosse, bjergelon eller andre ornhostninger
somornhandleti$56.
Fir assurandoren andel i crstatning fra trediemand lor
skade pi varerne, deltager han i ornhostninger som ornlrandlet i $ 57.

XXX. FORSIKRING AF FRAGT.
l. Reders rejsefragt.
s

204.

Forsihringsvrcrdien af reisefragten for en r.ejse er den betingede fragt, herunder passagerpenge. Er aftale om fragtens
stsrrelse ihke truff et, bestemmes forsiliringsr,:erdien efter,
lrr,ad der pfl indladningstiden el gangbar lragt p5. indladningsstedet.

Fragt, der shal betales, selvom transpor.ten ihhe fuldiotes,
i forsiklingsva:rdien. At sridan fragt ihhe er medforsikret, medforer dog ikke, al. r'eglerne om underforsiliring
liornmer til anvendelse, uden for- si vidt angir clstatning ellel
bestenrmelserne i SS 215-217.
rncdregnes

63

At passagerpenge ikke er medforsihret, medforer ikke, at
reglerne om underforsikring liornmer. til anvendelse, uden
for sfl vidt angir erstatning efter bestemmelsen i S 217.
s

205.

Er forsihring af rejsefragt tegnet for en rejse, grelder folgende regler:
For sfl r,idt angir farer, for hvilke skibet er udsat, beg1.nder assurandarens ansvar, nir skibet begynder at indtage
ladning, og vedvarer, indtil skibet er anhommet til bestemmelsess[edet og har udlosset sin ladning, dog ikke udover. G
uper efter shibets ankomst.
For sfl vidt angflr farer, for hvilke yarerne er udsat, lindel
bestemmelserne i $ 181 tilsvarende anvendelse.

s

206.

Er forsikring af rejsefragt tegnet pi tid eller.for llere rejser,
drehher forsihringen til enhvei tia t u" fr.agten for clen rljse,
shibet befinder sig pfl.
s

207.

Bestemmelserne i SS 112-114, 716, 117, 179, 123-12b, 167,
168, 184 og 185 finder tilsvarende anvendelse pi forsilii.ing at
rei sefragt.

anses

ililir. :,,i'.

hrendelse.

Assulandort.l c. val'er folindt,n d.r :-..
leveres til ladn:;.--.
tnedlale vlesrn'.-.. .
.\ssulandor'(.r. r: -.
medrl.-:- ::
nrcvnte arsager.

af yarer',

.

Assurandorrr. ,.:.
varer, det' l'or'.- I :
rnAde gar tabt t-..-.
greldende folr- :,., j
nogen af de i i I '. :.

Assurandorcn cr:l
skib, varer t,llri' :-

,

208.

s
Den forsikrede har let til erstatning, nir hans krav pA
fragt helt eller delvis falder bort som folge af en af folsihringen omfattet ulvhkelig hrndelse.

s 20e.
Assurandoren erstatter ilike f ragttab, forflrsaget ved beshadigelse al varer, herunder udla:lining af flydende varer,
medmindre beshadigelsen er en umiddelhar folge af ild eller
eksplosion, af skibets synlien, krentring, stranding eller grundstodning eller af dets sammenstad med anden fast eller flvdende genstand, herunder is. Til beskadigelse regnes deraf
fremkaldt totaltab af varerne som omhandlet i $$ 191 nr..
og 192 nr. 3.
Beshadigelse, der skyldes forl.rngelse af eller ophold under
lejsen, forArsaget ved nogen af de i 1. stli. n:evnte hrcndelser,
13

6l

skibets foler'. rnrr^, i-...
mistrenkes fol trr. lIorbud eller Ii\ri, :. .-

I

tilfrlde. de:
og 6. hal den ;,,: -...
Iortjenl" flagt. :rir
de

:

kerhed kan ans.- : _:
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anses

ihiie som en umiddelbar folge af den

pAgreldende

hrendelse.

I

I

l

s 210.
Assurandsren erstatter ihke fragttab, forarsaget ved, at
varer forinden deres ankomst til bestemmelsesstedet rni udleveres til ladningsejeren, fordi fuldfsrelse af transporten vil
medfore vasentlig forringelse af dem.
s

211.

Assurandoren erstatter ikke fragttab, forirsaget ved tyveri
af varer, medmindre tyveriet skyldes nogen af de i S 209
nrcvnte flrsager.

s 212.
Assurandsren erstatter ikke fragttab, ford.rsaget ved, at
varer, der fores pfl drek, shylles overbord eller pfl anden
rnflde gflr tabt eller beshadiges, fordi de er anbragt pfl dreh,
medrnindre det er anerkendt sredvane, at varer som de pflsaldende fores pi dek, og skaden er en umiddelbar folge af
nogen af de i $ 209 navnte ir.sager.
s 213.
Assurandsren erstatter ikke fragttab, forArsaget ved, at
skib, varer eller fragt beslaglregges eller konfiskeres, fordi
skibets farer, mandskab eller andre har gjort sig skvldig i eller
mistzBnkes for toldsvig, overtrredelse af ind- eller udfarselsforbud eller lignende forseelse eller forsog derpA.
s 214.
der omhandles i SS 128, 130-182 og 192 nr.2
og 6, har den forsilirede ret til erstatning for ikke allerede
fortjent fragt, selvom hans krav pA sfldan fragt ikke med sikkerhed kan anses for bortfaldet.

I de tilfrelde,

s

215.

Assurandoren erstatter forogede ornhostninger ved varers
fremsendelse til bestemmelsesstedet med andet skih eiler
andet transpo.tmiddel, som den forsikrede med rimelighed
afholder i anledning af en af forsikringen omfattet ur,vkirelig
hzendelse.
65

s

s

sporgsmil helom, der ved fordeling efter $ 760,2. stk., falder
pfl fragten.

s 218.
Er ikke andet aftalt, har den forsikrede, for sfl vidt angflr'
passagerpenge, kun ret til erstatning i de tilfrelde, hvor $ 217
hiemler det.
2. Rerlers tidsfragt.

s 21e.
Forsikringsvardien af reders tidsfragt er den betingede fragt
for det tidsrum, forsihringen ifolge aftalen omfatter'
s 220.
Bestemmelserne i SS 112-117,779, 723-125, 167, 168 og
213 finder tilsvarende anvendelse pfl forsihring af reders
tidsfragt.
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-

221.

i

nr. 1,2 o94,727,1. sth.,
128 og 130-132, og nflr skibet lovlig kondemneres som folge
af en af forsiklingen omfattet ulykhelig hrendelse, har den
forsikrede ret til erstatning, nflr hans lilav P& fragt helt eller
delvis falder bort.
Bestemmelsen i $ 217 finder tilsvarende anvendelse.
Assurandaren tilsvarer havari grosse bidrag og omkostninger som omhandlet i S$ 56-60,
Den forsikrede har hun ret til erstatning, for sfl vidt det
falger af bestemmelserne i denne paragraf.

I

FORSIN

Den folsilircdr :....

217.

Assurandoren godtgor den del af erstatning til trediemand
for skade ved sammenstsd og af nodvendige otnkostninget'
ved retssag, r,oldgift eller forligsforhandlinger angAende

s

XX\.

216.

Assurandoren erstatter forogede omkostninger ved losning
p& bestemmelsesstedet, som den forsihrede med rirnelighed
afholdel i anledning af skade p5. varer, medmindre skaden
har en sfldan irsag, at assurandoren ifolge SS 209 og 212 ihke
elstatter deraf folgende lragttab.

de tilfzelde, der omhandles

SS 126,

Pi Iolsililiu.::,:
772-719,
delse.
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XXX. FORSIKRING AF FRAGTINTERESSE.
s 222.
Pe forsikring af fragtinteresse finder bestemmelserne
5$S

110 -119, 123-125, 16T og 168 tilsvarende anvendelse.

Den forsihrede har ret

s

223.

til erstatning for totaltab i

de tilfrelde,

deromhandlesi$126.
Den forsikrede har ret til erstatning som totaltab i de til.
falde, i hvilhe kaskoassuranduren ifolge bestemmelserne i
SS 127-132 el pligtig at betale erstatning som for totaltab aI

skib.
Bestemmelserne

i

sS 135 og 136 finder tilsvarende anven-

delse.

Er ihhe andet aftalt, har den forsikrede irun ret til erstat,ing, for sa vidt det folger af hestemmelserne i denne paragraf.

XXXI. FORSIKRING AF REDERS UDREDI$ING.
s 224.
Forsihring af udredning onrlatter proviant, kul, olie,
garne.ingsmf,tter og andre genstande, som den forsikrede

har ombord, og som er bestemt til forbrug eller midlertidigt
ir'ug i siribet, sanrt, nar den forsikrede hai begeret det, h.r,r.e
og andre *dgifter, der i anledning af rejsen er afholdt eiler
lian piregnes, helunder prremie for. forsihrina af uclredning,
rnen ilihe for andre forsikringer.
s

225.

Pi forsikring af r.rdredning finder bestemmelserne j

SS 110,

172-179, 723-725, 167, 1G8, 184 og 18b tilsvarende anvendelse. Er forsikringen Iepnet for en rejse, begvnder- dog assulandorens ansvar, ior sfl vidt angAr genstande, der tages om_
bord i afgangsha,nen, eftcrhinden sorn de hornnrer .mbord.

s

226.

Assurandot'en erstatter tah ved, at udredning beskadiges,
sa' tabt eller irx'rigl ihke liomrne,' den forsikrede til n,tte"
clos k.n for sfl vidt tabet efter denne ]ionventions hestem67

rnelser ikke omfattes af lorsikring af flagt, og, udenfor de i
$ 229 omhandlede tilfrelde, kun for sfl vidt det er en umiddelbar f olge ai ild eller ehsplosion eller af skibets synken,
limntring, stranding, grundstodning eller sammenstod med
anden fast eller flydende genstand, herunder is, eller slivldes,
at udredningsgenstande er beslaglagt af lremmed rnagt ellel
taget af oprorere eller sorovere.
Bestemmelserne i S 209, 2. stk., finder lilsvarende anvendelse.
227.

s
Er genstande, som det ikke er szedvanligt at anbringe sflledes, anbragt pfl drek, erstattel' assurandoren ikhe tab ved,
at de som folge heraf beskadiges, skylles overbord eller pfl
anden mflde gflr tabt.
s

228.

Udredningsgenstande, der ikhe for rimelig behostning kan
bjerges, eller sotn, uden at det slil'ldes den forsikredes forhold,
efter 10 mflneders forlob ikke er bjerget, anses som tabte'
I)et samme grelder udredningsgenstande, der er beslaglagt af
fremmed magt eller taget af oprorere eller sot'overe og ihke
frigivet indenfor den i $ 132 fastsatte frist.

s

22e.

I de tilfrelde, der omhandles i S S 126 nr. 1,2 og 4, 127, 1' stk',
128 og 130-132, kan den forsikrede krave erstatning som for
totaltab, selvom udredningen er helt eller delvis i behold'
Det samme grelder, nir skibet er lovligt hondemneret som
folge af en af forsikringen omfattet ulyhhelig hrendelse.
s

231.

Erstatning for tabte eller beskadigedeudredningsgenstande
beregnes, for sfl r,idt nYe genstande anshaffes i stedet, efter
68
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,

230.

LIar udredningsgenstande lidt skade, der kan antages otnfattet af forsikringen, skal besigtelse efter bestemmelserne i
fastslfl skadens
$ 187 finde sted. Besigtelsen skal sflvidt muligt
der shal forhvorledes
af.gare,
og
flr'sag, angive dens storrelse
holdes med de beskadigede genstande'

s

den forsikredes r-::.
Iregges genstandent

Pfl lorsililiu. r.::

melserne i SS 11:-:
og 230 tilsvarrnd- ,

Assurandoren ers:

ning beshadiges el- .
iovrigt iklie kom:.l-r-:

den forsikredes rimelige udgifter herved. I andre tilfmlde
lagges genstandenes vrerdi pfl det tidspunht, da assurandorens
ansvar begyndte, til grund for erstatningens beregning.

XXX[. FORSIKRING AF FANGST

OC

FANGSTUDRUSTNING.

s 232.
fangst og fangstudredning omfatter, hvad
skibet har ombord af fangst, af salt og andre konserveringsmidler, der endnu ikke er anvendt til behandling af fangst,
og af proviant, kul, olie og andre genstande, bestemt til
forbrug under ekspeditionen, samt skibets fangstbflde og
F

orsikring af

fangstredskaber.

TiI grund for

s

233.

s

234.

beregning af forsiliringsvrerdien lagges for
fangstens vedkommende vrerdien af den fangst, der kan pflregnes.

Assurandsrens ansvar begynder, nflr shibet letter anker
eller haster sine fortojninger for at afsejle fra det sted, hvot'
elispeditionen begynder. For sfl r,idt angir salt og andre lionserveringsmidler og proviant, kul, olie og andre genstanCe,
bestemt til forbrug under ekspeditionen, begynder ansvaret
dog, efterhflnden som de pAgaldende genstande hommer ombord.
Ansvaret vedvarer, indtil shibet er ankommet til det sted,
hvor ekspeditionen ender, og ddr har ligget for anher eller
fortojet i 2zl timer eller forinden igen er afsejlet.

s 235.
Pfl forsikring af fangst og fangstudrustning finder bestemmelserne i $S 112-179, 723-125, 167, 168, 184, 785,227, 228
og 230 tilsvarende anvendelse.

s

236.

Assurandoren erstatter tab ved, at fangst eller fangstudrustning beshadiges eller gf,r tabt, og ved, at fangstudrustning
iovrigt ikke kommer den forsihrede til nvtte, dog udenfor de
69

i

S 238, 1. stk., jfr. $ 229, ourhandlede tilfalde kun for si vidt
tabet el en umiddelbar folse af ild eller eksplosion eller af
skibets synlien, hantring, stranding, grundstodning eller sammenstsd med anden fast eller llvdende genstand, her-nndcl is,
eller skvldes, at fangst eller fangstudruj=trrirrs er beslaglagt af
fremmed magt eller taget af oprorere eiler sorovere.
Bestemmelsen i $ 209,2. stk., finder tilsvarende anvendelse.

s

237.

For fangsts vedkommende

lregges den pris til grund fol
erstatningens beregning, som det mfl antages, at den forsikrede ville have opnflet ved salg til sredvanlig tid og pfl sredvanligt sted, hvis den ulykhelige handelse ikke var indtruffet.

I tilfrelde af totaltab af fangst eller en del deral, lregges
storrelsen af fangsten til grund for erstatningens bcregning.
Kan oplysning herom ikhe tilvejebringes, foretages beregningen pfl grundlag af den fangsttid, der var forlobet, da den
ulykkelige hmndelse indtraf. Er skibet giet tabt, og han det
ikke opll,ses, ner dette er sket, lregges hele fangsttiden til
gnrnd for beregningen.
s

238.

For fangstudrustnings vedkommende finder bestemmelserne i SS 229 og 231 tilsvarende anvendelse.
I erstatning for fangstbAde eller fangstr-edshaber fradr-a-

ges 1/s. Dog gores intet afdrag for genstande, der endnu ikke
har r,rcret i brug, eller for bflde, hvis alder il<ke el over 1 fr.r.

XXXIII. FORSIKRING AF PR,IEMIE FOR
FORSIKRII{G PAA TID.
s

23e.

\Ied forsikring af prunie lor forsililing pi iid er.statter.
assurandoren i de tilfreldc, i hvilhe assurandor.en af den pigaldende interesse eftel denne lionventions bestemmelset' cr
pligtig at svare erstatning for totaltab eller som fol totaltalr,
prremien for den del af den aftalte forsihringstid, der. iklie
er aflobet, nAr den ulykhelige hrendelse indtrreffer. I det i
S 130 omhandlede tilfrelde regnes skibet for forull,'khet pA
det tidspunkt, fra hvilket sidste efterretning orn det haves.
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XXXIV. FORSIKRING AF HAVARIPEI{GE, AF KRAV FOR
LEYERINGER TIL SKIB OG AF ANDRE FORDRINGER, FOR HVILKE SKIB, FRAGT ELLER
LADNTNG TJENER TIL DAKNING.
s

240.

F-orsikringsr.mrdien af havaripenge, af hlav for' leveringer
til sliib og af andre fordringer, for hvilke sopanteret haves i
skib og fragt eller i ladning, eller for hvilke disse iovrigt
tjener til d.ekning, er havaripengenes eller fordringens belsb.
Overstiger dette vzerdien af den eller de pflgreldende genstande
pi det tidspunlit, da assurandolens ansyar begynder, er dog
clenne r,rerdi forsikringsv:erdien.

s 241.
Ilolsikring af hat,aripenge, der ornfatter havari grosse og
andle ornkostninger, grelder i forste rmkke havari grosse
omkostningerne.

s

242.

Assurandorens ans\rar begvnder, nAr havaripengene pfllober
eller fordringen opstflr, og vedvarer til de i bestemmelserne
om ophor af assulandorens ansvar i SS 110, 181 og 205 henholdsvis for shib, ladning og fragt fastsatte tidspunkter'.

s 243.
Den forsilirede hal ret til erstatning, lor sfl vidt havaripensene eller fordringen ihke kan daekkes af den eller de p&greldende genstande, fordi en af forsikringen ornfattet ull,khelig hrnndelse har til folge, at disse beskadiges, pri anden mflde
vmrdiforringes, helt eller delvis gflr tabt eller elter bestemrnelserne i denne honvention anses for tabt eller behrpftes
merl sikkerhedsrettigheder,

s

244.

Vcd folsiliring af en fordring indtrrcder assurandoren i det
omfang, i hvilhet han betaler erstatning, i fordringen med
siklierhcdsrettigheder, renter og lignende.
Medmindre andet er aftalt, indtrreder assurandoren dog
ikke i fordring mod reder, ladningsejer eller anden deltager
i havariet sorn folge af, at havaripenge el pf;lobet.
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XXXV. KLAUSULER.

l.

Kaskoforsikring.

s 245.
Er forsikringen tegnet ,Kun mod totalforlisu, ,PA beholden
ankomstu elle,Pfl beholden fartu, gelder folgende smrlige
regler:
Assurandaren svarer kun erstatning, nAr betingelserne for
erstatning for totaltab eller som for totaltab foreligger.
Bestemmelsen i $ 84, 2. stk., 1. pkt. finder ilihe anvendelse.
Assurandoren godtgor ikke erstatning til trediemand, havari
grosse bidrag, bjergelon eller andre omkostninger som ornhandlet i S 56.

s

246.

Er forsikringen tegnet ,Fri for de farste x pct. skadeu, godtgores partikular skade pfl skibet, der ikke medfsrer ret til
erstatning for totaltab eller som for totaltab, og erstatning til
trediemand kun i det omfang, i hvilket belobet, beregnet efter
de for forsikringen iovrigt galdende bestemmelser, overstiger
x pct. af forsikringssummen.
Til skade pfl shibet medregnes omhostninger vcd doksretning, dokleje og omkostninger som nrevnt i SS 143-150, der
er nodvendige i anledning af skadens reparation.
Bestemmelserne i S 157, 2. stl<., finder tilsvarende anvendelse.

ren. Det sat]tntr r

for et enlielt hrr.i,:
rnedmindle udhr-ci:
ningen an\endt,s ::.
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:

-

regler:
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forhandlineel :.:.- :.
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s 247.
Er forsikringen tegnet ,Fri for x pct. af skadenu, ft.adrages
i tilfrelde af partihulrer skade pfl skibet, der ihke medfarer
ret til erstatning for totaltab eller som for totaltab, og i tilfalde af erstatning til trediemand x pct. i godtgorelsen, beregnet efter de for forsikringen isvrigt greldende bestemmelser.
Bestemmelsen i $ 246, 2. stk. finder tilsvarende anvendelse.

Iir

s

248.

det I'edtaget, at forsikringen foruden ledelens inter.esse
skal omfatte en panthavers interesse, han assurandoren, nir
panthaveren ikke er fyldestgjort, ikke uden hans samtylihe
udbetale erstatning for totaltab eller som for totaltab til rede72

taksten.

Er forsilirin---.
lolskellen nrellr-: -..
godtgo| ts:lr|and.,,: :
rende del af. lrr:, i .,
Bestemmelsr:':-.,

pfl den del ai l,'. . _.
1. stli., 2. plit.. '::'. : Bestemmel:ellr
delse.

-

r-en. Det
grclder erstatning for shade pA skilet, der
_sarnrne
for et enkelt havari overstiger 10 pct. af forsikringssummen,

rnedmindre udbedring af sliaden har fundet sted, eiler erstatningen anvendes til sidan udbedring.

2. Forsikring af kaskointeresse.

s

24e.

{:t vedtaget, at forsikringen skal deltage i erstatning
til.-Er
trediernand for sliade ved samrnenstad, gLtae, folgende
regler:
Assurandoren godtgor den del af sAdan erstatning og af
nod,endige omkostninger ved retssag, voldgif t eller -forligs_
forhandlinger angflende sporgsmi.l herom, der ifolge 160,
S
3. stk., ikke betales af hashoassurandsren, fordi skibets vrerdi
i god stand er storre end haskotaksten.
Er forsikringssummen (kaskointeresse-taksten) mindre end
forskellen mellern skibets vrcrdi i god stand og liaskotaksten,
godtgor assurandoren dog kun en til forsiliringssummen svarende del af, hvad han efter 2. sth. sliulle udredc.
$ 250.

Er det r edtaget, at forsiliringen shal deltage i havari
..

grosse

bidrag, grelder folgende regler:
Assurardoren godtgor den del af skibets bidrag til ha'ari
srosse, der ifolge S 163 ilihe hetales af kashoassurandoren,
fordi den vrer'di af skibet i sod stand, der lrcgges til grund for
beregningen af skibets bidragsv:erdi, er. stsrre end kasko-

taksten.

Er forsikringssummen (kaskointeresse-taksten) mindre end
forskellen mellem skibets r,zerdi i god stand og kaskotaksten,
godtgor assurandoren dog liun en til forsihringssummen svarende del af, hvad han efter 2. stli. shulle udrede.
Bestemmelserne i 2. og 3. stk. fi,cler tilsvarende anr,endelse
p& den del af bjergelon for skib i ballast, der i folge 165,
S
1. sth., 2. pkt., ifr. $ 163, ikke erstattes af kaslioass,ririrr"rr.
Bestemmelserne

s

251.

i s 248, 1. pkt., finder tilsvarende anven-

delse.
a,
IJ

3. Forsikring af varer og af ladningsinteresse.
s 252.
Er forsikringen tegnet ,Fri fol beskadigelse undtagen i tilfalde af stranding, ild eller hollisionu, erstatter assurandoreu
ikhe partikul:er beskadigelse, rnedmindr-e den er- en umiddelbar f olge af ild eller ekspiosion eller af skibets s-vnken,
krentring, stranding, grundstodning eller satnmenstod med
anden fast eller flydende genstand, herunder is. Til beshadigelse regnes deraf fremhaldt totaltab som omhandlet i SS 191
nr. 3 og 192 nr. 3.
Omfatter forsihringen fare under oplagring eller land- eller
lufttransport, erstattes herunder indtruffet partikulrer beskadigelse kun, nir den er en umiddelbar folge af ild eller ehsplosion eller, i tilfrclde af land- eller lufttransport, af en transportmidlet tilstsdt ulyhke, sAsom sammenstod, vreltning, ahselbrud eller nedstyrtning.
Udlakning af flydende Yarer og tab ved tvveri anscs sonr
bcshadigelse. Dog gzelder dette ilihe tah ved tyveri af hele
holli.
Beskadigelse, der shvldes forlmngelse af ellcr ophold undcr
rejsen, forir-saget ved nogen al de i 1. og 2. stk. nu'nte hitndelser, anses iklie som en umiddelbar folge af den p$g.tldende
hrendelse.

s 253.
Er forsikringen tegnet ,Fri for beskadigelseu, erstatter assurandoren ikhe partiliulmr beskadigelse. Til beskadieelse regnes deraf frcrnkaldt totaltab sorn ornhandlet i SS 191 nr.3 os
192 nr. 3.
Bestemmelsen i $ 252, 3. stk., finder tilsvarende anvendelse,
s 254.
Er lolsikringen tegnet ,Fri for x pct. beskadigelse uncltasen
i tilfrelde af stranding, ild ellel kollisionn, erstattes paltikul;er
beskadigelse kun, hvis ers[atningen helfor, beregnet efter de
for forsikringen iovrigt greldende bestemmelser, uden tilleg
af omkostninger som nrevnt i S 60, overstiger x pct. af forsiliringssummen. Til heskadigelse regnes deraf fremkaldt delvist totaltab som omhandlet i SS 191 nr'.3 og 192 nr.3, jfr.
S 193. Bestemmelsen i $ 252, 3. stk., finder tilsvarende anvendelse.
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Beshadigelse, der omfattcs af lorsitiring,F'r.i for. lresliadigelse undtagen i tilfrlde af stranding. ild eller kollisionu,
erstattes dog i ethvert tilfmlde.

s 255.
Er f.rsil<ringen tegnet ,Fri for de forste x pct. beshadigelseo,
erstattes partikulrer beskadigelse liun i det omfang, erstatningen herfor, beregnet efter de for forsikringen iovrigt greldende
bestemmelser, uden tillrcg af omkostninger som ,rrevrrt i 60
S
o'erstiger x pct. al forsikringssummer. Til beskadigelse reones deraf fremkaldt delvist totaltab som omhandleii
SS 191
nr. 3 og 192 nr. 3, jfr. $ 193.
Bestemmelsen i $ 252, 3. stli. linder tilsvarcnde anvcndelse.
4. Forsikring af fragt.
s

256.

For si vidt forsihringssummen ved forsikring af ,Flagt
og/eller interesseu er storre end forsihringsvrerdien af den

rejsefragt, der ifolge bestemmelserne i SS 205 og 206 omfattes
af forsikringen, anses forsihring af fragtintercsse at foreliggc
for det overskydende beloh. For sfl r,idt ifolge de nirvnte bestemmelser ingen fragt omfattes af forsikringen, anses for_
sikring af fragtinteresse at foreligge for hele dei teg,edc bclsl:.
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FORSTE DEL.

ALMIN DE LIGE BESTEMMELSER.
Side

I Konventionens omr&de ($$ 1-2)
II Forsikringsinteresse (SS 3-8)
III Forsikringsvudi (SS 9-10)
IV Underforsikring (S 11)
V Overforsikring ($$ 12-74)
VI Dobbeltforsikring (SS 15-18)
VII Tilfelde, hvor interessen ikke udsrettes for fare

5
5
7
7

.

7

8

I
I

(ss 1e_20)

VIII Oplysningspligt (SS 21-30)
IX Police (S 31)
X Praemie (SS 32-38)
XI Forsikringstid (SS 39-41)
XII Farefor/getse (SS 42-46)
XIII Deviation m. m. (SS 47-48)

72

t2
1"1

XI\r Sikkerhedsforholdsregler (S 49)
XV Assurand/rens ansvar (SS 50-74)
XVI Sarlige regler om assurand/rens ansvar for krigsfare
( s s 75_76)
XVII Forsikredes pligter i havaritilfelde (!i$ 77-80)
XVIII Beregning og udbetaling af erstatningen ($S 81-92) .
XIX Forsikring for fremmed regning (S$ 93-101)
XX Assurandprens insolvens og oph/r af hans virksomhed
( s s 102-104)
XXI Foreldelse ($ 105)
XXII Meddelelser mellem parterne (S 106)
XXIII Betvdningen af visse udtryk (SS 107-108) ' . '
.

.

.

15
16
77
18
()9

24
25
28
31

32
32
D'

ANDEN DEL.
DE ENKELTE FORSIKRINGSARTER.
XXIV Kaskoforsikring (SS 109-168)
1) Forsikringens omfang og varighed (SS 109-113) . . .
2) Begrensninger i assurand/rens ansvar (SS 114-122)
3) Skibe, der tilhprer samme ejer ($$ 123-125) ......
4) Totaltab af skibet (SS 126-136) ... .
5) Partiel skade pi skibet (SS 137-159)
6) Erstatning til trediemand for skade ved sammenst/d
( s s 160-162)

35
38
39
42
57
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XXV
XX\rI
XXVII
XXVIII
XXIX

7) Serlige regler om havari grosse m. m. (SS 168-16b)
8) Serlige regler om krigsfare (SS 166-168)

XXX\r

.

.

78
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52

Forsikring af kaskointeresse ($S 169_171)
53
Forsikring af skib under bygning (SS 172-175) ...... 54
Vareforsikrins (SS 176-201\
55
Forsikring af ladningsinteresse (SS 202-203)
62
Forsikring af fragt (gg 204-221)
63
1) Reders rejsefragt (SS 204-218) . . . .
63
2) Reders tidsfragt (SS 219-221) . . .
66
Forsikring af fragtinteresse ($$ 222-223)
67
Forsikring af reders udredning (SS 221-231) ........
67
Forsikring af fangst og fangstudrustning (SS 232-238) 69
Forsikring af pramie for forsikring pe tid (S 239) ..... 70
Forsikring af havaripenge, af krav for leveringer til skib
og af andre fordringer, for hvilke skib, fragt eller larlning
tjener til dekning (SS 240-244\ ...
71
Klausuler (gg 245-256)
72
1) I(askoforsikring (SS 245-248) . . .
72
2) Forsikring af kaskointeresse (SS 249-251) ........ n,
3) Forsikring af varer og af ladningsinteresse
( ls s 252-255)
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4) Irorsikring af fragt ($ 256)
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