PA N TA E N I U S B ÅT B E T I N G E L S E R ( P B B )
AVSNITT D. FELLES BETINGELSER SOM GJELDER FOR ALLE FORSIKRINGER FRA AVSNITT A TIL AVSNITT C.
Bestemmelsene i disse felles betingelser, avsnitt D gjelder for alle forsikringer i avsnitt A til C.

§1 Forsikringsdekningens starttidspunkt
Forsikringsdekningen starter på det tidspunktet som er angitt i forsikringsbeviset.

§2 Løpetid og oppsigelse
1.

Forsikringen gjelder i ett år om gangen og fornyes automatisk et år om gangen, med mindre forsikringstaker sier opp innen
forsikringens utløp eller skriftlig og begrunnet av selskapet 2 måneder innen forsikringens utløp.

2.

Ved skader har begge parter rett til å si opp kaskoforsikringen i avsnitt A med 2 ukers skriftlig varsel etter at erstatning er utbetalt
eller erstatningskravet er avvist.

3.

Selges fartøyet, opphører forsikringen på overtakelsesdagen. Forsikringstakeren informerer forsikringsselskapet om
overtakelsesdatoen ved å sende en kopi av salgsavtalen med henblikk på beregning av den forholdsmessige premien som skal
tilbakebetales. Den nye eieren er dekket iht. del A (kaskoforsikringen) og del B (ansvarsforsikringen) midlertidig i 14 dager
etter overtakelsen. Ved midlertidig dekning av den nye eieren utgjør forsikringssummene som er angitt i forsikringsbeviset
forsikringsdekningen for den nye eieren mht. ansvarsforsikringen. Med hensyn til kaskoforsikringen er forsikringssummen kjøpsprisen
angitt i salgsavtalen, men maksimalt den tidligere avtalte forsikringssummen.

§3 Sikkerhetsstillelse
Hvis forsikringstakeren er forpliktet til å stille sikkerhet for et forsikret tap eller en forsikret skade, eller hvis det bes om sikkerhet
for tapet eller skaden for å forhindre arrest, stiller forsikringsselskapet en garanti eller betaler det forlangte beløpet i samsvar med
disse betingelsene.

§4 Generelle unntak
Forsikringsselskapet yter ikke erstatning for tap eller skade, krav eller ulykker:
1.

Som oppstår mens fartøyet brukes til andre formål enn sport eller fritid (f.eks. bareboat charter eller skippercharter) der sportsog fritidsformål omfatter bruk av fartøyet til næringsmessig representasjon. Dersom det også er meningen at forsikringen skal
dekke drift av fartøyet til annet enn sports- og fritidsformål, er det nødvendig å inngå en egen avtale på forhånd,

2.

Som skyldes at sikrede med forsett har forvoldt skade,

3.

Som skyldes krig, borgerkrig (med unntak av tilfellet nærmere angitt i avsnitt C, §6.3) eller krigslignende hendelser og tilgjengeligheten
av krigsmateriell som følge av krig, borgerkrig eller krigslignende tilstander, fiendtlig bruk av krigsmateriell, uansett om en slik bruk
skjer i forbindelse med krig, borgerkrig eller krigslignende tilstander,

4.

Som skyldes terrorisme og politisk vold, uansett antallet involverte personer; opprør, sivile uroligheter, streiker, lockout og
arbeidsuroligheter, beslagleggelse, konfiskering eller andre inngrep fra myndigheter eller andre tap,

5.

Av en hvilken som helst art, som skyldes atomenergi, deriblant kjernefysisk stråling utløst av kjernefysiske reaksjoner; bruk av
kjemiske, biologiske eller biokjemiske stoffer eller elektromagnetiske bølger som våpen eller ved bruk av elektroniske systemer
som en måte å påføre skade på.

Forsikringstakeren er forpliktet til uten opphold å innmelde ethvert krav til forsikringsselskapet – når det gjelder ansvar, gjelder
dette for alle hendelser som kan gi opphav til erstatningskrav i henhold til ansvarsforsikringen. Skader på grunn av brann og
eksplosjon, tyveri, innbrudd, hærverk, ran, piratvirksomhet og uberettiget tilegnelse og svik (hvis disse er forsikret i henhold til
egen avtale) skal straks anmeldes til nærmeste politistasjon.
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§5 Generelle forpliktelser

PA N TA E N I U S B ÅT B E T I N G E L S E R ( P B B )
2.

Forsikringstaker er på eget initiativ forpliktet til å treffe alle rimelige foranstaltninger som anses for hensiktsmessige for å forhindre
og begrense tapet. Dersom forsikringsselskapet gir anvisninger om dette, skal forsikringstakeren så langt som mulig følge disse
anvisningene.

3.

Forsikringstaker er forpliktet til å gi forsikringsselskapet detaljerte og nøyaktige skaderapporter og skal på forsikringsselskapets
anmodning oppgi til selskapet alle opplysninger som forsikringsselskapet anser for nødvendige for å klarlegge omstendighetene
ved forsikringshendelsen og forsikringsselskapets plikt til å yte erstatning. Forsikringstaker skal på forsikringsselskapets anmodning
fremlegge dokumentasjon hvis dette er rimelig.

4.

Dersom et erstatningskrav fører til rettssak, skal forsikringstaker la forsikringsselskapet føre saken.

5.

Hvis forsikringstaker forsettlig eller ved grov uaktsomhet bryter en forpliktelse etter punkt 2, dekker selskapet ikke skaden som
oppstår ved dette.

6.

Hvis forsikringstaker svikaktig oppgir eller fortier en omstendighet som er av betydning for vurderingen av selskapets ansvar, er
forsikringsselskapet berettiget til å nekte erstatning helt eller delvis.
Hvis forsikringstaker bryter en forpliktelse etter punkt 1 og 3, er selskapet ikke ansvarlig i videre omfang enn det ellers ville ha
vært hvis forpliktelsen var overholdt. For øvrig gjelder §4-10 og §8-1 i norsk forsikringsavtalelov.

§6 Avtalepartenes juridiske status
1.

Med unntak av bestemmelsen i avsnitt C ulykkesforsikring, §9, er bare forsikringstaker berettiget til å utøve de medforsikredes
rettigheter.

2.

Forsikringstakerens forpliktelser i henhold til disse betingelsene gjelder likeledes for de andre forsikrede personene. Både
forsikringstaker og de medforsikrede er ansvarlige for å oppfylle forpliktelsene.

§7 Andre forsikringer
Forsikringen dekker ikke hvis samme gjenstand er dekket av annen forsikring. Bortsett fra erstatningen som er angitt i avsnitt C, §4.3
til §4.7, gjelder ikke dette for ulykkesforsikring i henhold til avsnitt C.

§8 Bekjentgjørelser og viljeserklæringer
Alle meddelelser og viljeserklæringer som forsikringstaker har gitt i henhold til disse forsikringsavtalene, og som er bestemt for
forsikringsselskapet, er gyldige hvis de avgis til Pantaenius.

§9 Sanksjonsklausul
Forsikringsselskapet dekker ikke og betaler ikke annen erstatning hvis dette vil forårsake at forsikringsselskapet blir gjort til gjenstand
for sanksjoner, forbud eller restriksjoner i samsvar med gjeldende økonomiske eller handelsmessige sanksjoner.

1.

Med mindre annet er avtalt, foretas alle betalinger fra forsikringsselskapet og forsikringstaker i norske kroner.

2.

Det er avtalt at norsk lovgivning gjelder for denne forsikringsavtalen. For forsikringsavtalen gjelder dessuten norsk forsikringsavtalelov.

3.

Verneting for krav som oppstår som følge av forsikringsforholdet, er tingretten i Oslo, C. J. Hambros Plass 4, 0164 Oslo, Norge.

4.

I tilfeller hvor du er uenig i forsikringsselskapets avgjørelse i en skadesak der din klage ikke fører frem, kan du kontakte
Finansklagenemda PB 53 Skøyen, 0212 Oslo, Norge.

5.

Krav om erstatning som oppstår i medhold av en forsikringsavtale, kan ikke overdras uten forsikringsselskapets uttrykkelige
samtykke.

6.

Er forsikringsbeviset tegnet hos mer enn ett forsikringsselskap, hefter det enkelte forsikringsselskapet kun for sin andel og ikke
solidarisk. Avtaler inngått mellom det ledende forsikringsselskapet og forsikringstaker er bindende for alle de øvrige deltakende
forsikringsselskapene. Pantaenius vil på forespørsel skriftlig opplyse navnene og andelene av deltagende forsikringsselskaper.
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§10 Generelle bestemmelser

