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PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
AFSnIT A. YAChT KASKoFoRSIKRInGSBETInGElSER
§1 Det forsikrede
Det forsikrede er det i policen anførte fartøj, dets maskiner, tekniske udstyr, inventar og tilbehør, joller, ekstraudstyr og fartøjets
registrerede trailer og navngivet stativ, hvis trailer og stativ er anført i policen med særskilte forsikringssummer. Personlige effekter
ombord på fartøjet er også forsikret for 2% af bådens forsikringssum, dog maximalt DKK 40.000, medmindre højere sum er aftalt i
policen.

§2 Sejladsområde
1.

Forsikringen gælder inden for det sejladsområde, der er angivet i policen. Dækningen omfatter alle sædvanlige situationer, hvor
fartøjet er på land (for eksempel vinteroplægning eller værftsophold), herunder optagning og søsætning, såvel som udstilling på
bådudstillinger og med henblik på salg. midlertidige og ikke planlagte overskridelser af sejladsområdet er ligeledes dækket, men
forsikringsselskabet skal have meddelelse om sådanne overskridelser hurtigst muligt. Forsikringsselskabet kan i sådanne tilfælde
opkræve en passende tillægspræmie.

2.

Der henvises til §4.1 vedrørende transport af det forsikrede.

§3 Dækningsomfang
Forsikringsselskabet bærer alle risici, som det forsikrede er udsat for, i forsikringens løbetid.

§4 Supplerende dækning
1. Transport
a) Transporter af fartøjet over land samt på ﬂod og transporter på trailer med færge er dækket af forsikringen i Europa eller i det
større sejladsområde, der er anført i policen, medmindre transportmidlerne er uegnede, eller den forsikrede genstand ikke er
forsvarligt lastet og sikret. Løse genstande er dækket mod tyveri, såfremt de er låst inde eller på anden måde forsvarligt sikret.
Sø- og lufttransporter af det forsikrede, bortset fra selve fartøjet og personlige effekter, er dækket overalt i verden.
b) Hvis der er tegnet en separat transportforsikring, dækker kaskoforsikringen også søtransporter af selve det forsikrede fartøj, idet
omfang søtransporten ikke dækker søtransporten (subsidiær dækning). Kaskoforsikringen dækker ikke en eventuel selvrisiko, der
skal betales i henhold til transportdækningen.
2. Bjærgning, fjernelse af vrag og tabsbegrænsning
Forsikringsselskabet dækker udgifter, særlig til tredjeparts bjærgningshjælp og anden assistance, som den forsikrede med rimelighed
kunne anse for nødvendige i tilfælde af tab med henblik på at afværge eller begrænse tabet (Fællesbetingelser afsnit D, §5.2), også selv
om dette ikke fører til det ønskede resultat. Det samme gælder nødvendige udgifter til fjernelse af vrag og bortskaffelse. Dækningen
af udgifter vil ikke blive trukket fra forsikringssummen.
3. nødhjælp
Nødvendige udgifter er dækket med op til DKK 75.000 for assistance i nødsituationer, hvor det forsikrede fartøj ikke er i overhængende
fare i overensstemmelse med §3, for bugsering til nærmeste reparationssted og for levering af brændstof, olie, batterier og reservedele
(dog ikke udgifter til selve materialerne eller reservedelene).
4. Inspektion efter grundstødning
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5. Udgifter til indkvartering og hjemrejse
De nødvendige udgifter til indkvartering og hjemrejse for kaptajn/skipper, mandskab og gæster er dækket op til et beløb på DKK 40.000,
såfremt en vurderingsmand udpeget af forsikringsselskabet anser fartøjet for ubeboeligt under en rejse som følge af en forsikringsbegivenhed
i henhold til afsnit A. Dækningen af indkvarteringsudgifter er begrænset til DKK 1.000 pr. person pr. nat i maksimalt 7 dage.
– AFSNIT A: Yacht Kaskoforsikringsbetingelser / side 1 –
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De nødvendige udgifter til inspektion efter grundstødning er dækket.

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
Såfremt ophold på et værft er nødvendigt i mere end 5 dage, kan det ovennævnte beløb som alternativ ydes til at chartre et
erstatningsfartøj i den periode, som den oprindeligt planlagte tur skulle have fundet sted.
6. Retshjælpsforsikring
Kaskoforsikringen omfatter endvidere retshjælpsforsikring i europæisk område eksklusiv græsk område i overensstemmelse med
retshjælpsbetingelserne.

§5 Undtagelser til Yacht Kaskoforsikringen
Denne forsikring dækker ikke følgende:
1.

Tab eller skade på grund af fejlkonstruktion, fejlproduktion, fabrikationsfejl eller materialefejl, som følge af normalt slid og ælde,
korrosion, rustdannelse og elektrolyse. Denne undtagelse gælder kun selve de defekte eller slidte dele, idet tab eller skade på
andre dele af den forsikrede genstand, der skyldes fejlen eller sliddet, er dækket i henhold til disse betingelser.

2.

Tab eller skade på grund af sædvanlige og ikke pludselige vejrpåvirkninger (vind, regn, sol, sne, frost), osmose, skadedyr, utøj og
forfald. Denne undtagelse gælder ikke i tilfælde af skade på grund af forlis, brand, kortslutning eller masteskade.

3.

Tab eller skade på grund af uberettiget tilegnelse og svig, medmindre forsikringen i henhold til forudgående aftale også dækker
andre formål end sportslige eller fritidsmæssige formål (f.eks. bare-boat charter eller skippercharter).

4.

Tab eller skade på grund af tyveri af enkelte genstande, medmindre der har været indbrud, genstandene var udstyret med en
passende tyverisikringsanordning, stjålne sejl var monteret på båden eller i tilfælde af joller eller andre genstande, der normalt
opbevares på dækket, var fastgjort til fartøjet eller på anden måde fortøjet.

5.

Indirekte skader (f.eks. forringede sejlegenskaber, forringet markedsværdi, manglende brug af det forsikrede).

6.

værdigenstande, smykker, værdipapirer, dokumenter, kontanter og skade på computersoftware, -programmer eller -data.

7.

Tab af eller skade på kunstgenstande og antikviteter, såfremt værdien af den enkelte genstand overstiger DKK 40.000.

8.

Tab af eller skade på maskineriet, medmindre skaden skyldes en ulykke, kollision, grundstødning, brand, svidning, ulmen, kortslutning,
lynnedslag, eksplosion, force majeure, tyveri eller hærværk.

9.

Tab eller skade, der skyldes, at en løs genstand er bortkommet eller faldet over bord.

10. Totalskade af det forsikrede fartøj på grund af tyveri, såfremt fartøjet var placeret på en trailer, som ikke var beskyttet mod tyveri.

§6 Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden
Såfremt det viser sig, at sikrede har fremkaldt forsikringsbegivenheden på grund af grov uagtsomhed, er forsikringsselskabet berettiget
til at afslå dækning eller nedsætte erstatningen i forhold til graden af uagtsomhed.

§7 Selvrisiko
Den selvrisiko, der er anført i policen, gælder for alle skader. For joller, trailere og stativer gælder en selvrisiko på DKK 2.000 i stedet
for den selvrisiko, der er anført i policen. Der er ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade af det i policen anførte fartøj, indbrud, skade på
personlige effekter, skade på grund af brand eller lynnedslag og skade, der alene kan henføres til, at en tredjeparts båd kolliderer med det
forsikrede fartøjet, når dette er forsvarlig fortøjet eller for anker. Der er heller ingen selvrisiko for skade, der kan henføres til transport
(§4.1), bjærgning og fjernelse af vrag (§4.2), nødhjælp (§4.3), inspektion efter grundstødning (§4.4) og udgifter til indkvartering (§4.5).

Forsikringsværdien er den forsikringssum, som er fastsat i policen (takseret police).

2.

Selskabet kan ikke gøre underforsikring gældende.
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§8 Forsikringsværdi = aftalt fast værdi
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§9 Erstatningens størrelse
1.

I tilfælde af totalskade, herunder konstruktiv totalskade (de nødvendige genanskaffelses- eller reparationsudgifter overstiger den
aftalte fastsatte værdi), udbetales den aftalte fastsatte værdi i overensstemmelse med §8.

2.

I tilfælde af delskade udbetales de nødvendige reparationsudgifter eller genanskaffelsesudgifter uden fradrag på grund af alder slid
(nyt for gammelt). Udgifter til transport til og fra nærmeste passende værft, der er nødvendiggjort af forsikringsbegivenheden,
dækkes også.

3.

Den realiserbare værdi baseret på en konkret tilbud af eventuelle tilbageværende genstande fratrækkes udbetalingen af ydelser i
henhold til ovenstående nr. 1 og 2. Forsikringstager kan ikke undgå dette fradrag ved at stille eventuelle tilbageværende genstande
til rådighed for forsikringsselskabet.

§10 Udbetaling af erstatning
Forsikringsselskabet skal uden unødigt ophold foretage de nødvendige undersøgelser for at vurdere forsikrings-begivenheden
og pligten til at yde erstatning. Erstatningen kan kræves udbetalt 14 dage efter, at selskabet har været i stand til at indhente de
nødvendige oplysninger til vurdere forsikringsbegivenheden og erstatningens størrelse.

2.

I tilfælde af tyveri og uberettiget tilegnelse og svig, der ligeledes er forsikret i henhold til en særlig aftale, er forsikringsselskabet
berettiget til først at udbetale erstatningen 2 måneder efter skadesanmeldelsestidspunktet. Såfremt det fastslås, hvor de stjålne
genstande beﬁnder sig, er forsikringstageren kun forpligtet til at tage genstandene tilbage, hvis der er gået mindre end 2 måneder
fra skadesanmeldelsen til det tidspunkt, hvor forsikringstageren kan få genstandene tilbage.

3.

Såfremt der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed indledes en undersøgelse af myndighederne eller rejses strafferetlig tiltale
mod den sikrede af årsager, der også kan være af betydning for erstatningskravet, er forsikringsselskabet berettiget til at udskyde
beslutningen om, hvorvidt og i hvilket omfang det er forpligtet til at udbetale erstatning, indtil resultatet af disse undersøgelser
eller tiltale foreligger.
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AFSnIT B. YAChT AnSVARSFoRSIKRInGSBETInGElSER
§1 Dækning
1.

Forsikringsselskabet yder dækning til forsikringstager og medforsikrede personer i tilfælde af, at en tredjepart gør et retsligt
erstatningskrav gældende (for personskade, tingsskade eller økonomisk skade) mod sådanne personer som følge af en begivenhed,
der er opstået i forbindelse med ejerskab og brug af det i policen angivne fartøj.

2.

medforsikrede personer er:
a) ejeren (hvis denne ikke er forsikringstager),
b) kaptajnen og besætningsmedlemmerne og gæster, der er ombord på fartøjet med forsikringstagerens eller ejerens samtykke,
c) enhver person, der med forsikringstagerens eller ejerens samtykke i forbindelse med brugen af fartøjet anvender en af
fartøjets joller eller udfører en sport med anvendelse af vandsportsudstyr eller dykkerudstyr, der tilhører fartøjet.

§2 Supplerende dækning
1.Vandsportsudstyr og dykning
Forsikringen er udvidet til at dække ansvar, der opstår som følge af anvendelse af fartøjets joller og udøvelse af sport under anvendelse
af vandsportsudstyr og dykkerudstyr, der tilhører fartøjet, forudsat at dette sker i forbindelse med brug af fartøjet.
2.Vandforurening
Der ydes ligeledes dækning for ansvar for de direkte eller indirekte følger af forandringer i den fysiske, kemiske eller biologiske
sammensætning af et vandområde, herunder grundvand (vandforurening), hvorved økonomiske skader forårsaget af vandforurening
behandles på samme måde som tingsskade.
3. Utilsigtet aktivering af nødhjælpsanordninger
Der ydes ligeledes dækning for eftersøgnings- og redningsomkostninger, der påløber på grund af utilsigtet aktivering af nødhjælpsanordninger
som EPIRB eller DSC, hvor der ikke foreligger en nødsituation, forudsat at disse omkostninger ikke dækkes andetsteds.
4. Skipperansvarsforsikring
a) Forsikringsdækning i henhold til §1.1 ydes ligeledes til forsikringstager som en fysisk person og til medlemmerne af besætningen
som medforsikrede personer, for lovpligtigt erstatningsansvar som følge af en skade, der sker i forbindelse med ikke-kommerciel
brug af et fartøj, der ikke er angivet i denne police (inklusive dette fartøjs joller), som forsikringstager personligt har chartret
eller lejet, og som er under dennes kommando som skipper (skipperansvars-forsikring).
b) Denne skipperansvarsforsikring yder kun dækning for erstatningsansvar i forbindelse med beskadigelse af det chartrede eller
lejede fartøj og/eller dets udstyr, inventar og tilbehør, såfremt erstatningskravet fremsættes på grundlag af grov uagtsomhed og
den grove uagtsomhed er fastslået af et bemyndiget organ, en domstol eller ved en af forsikringsselskabet anerkendt aftale. I
dette tilfælde er forsikringstagers selvrisiko DKK 20.000.
c) Denne skipperansvarsforsikring yder kun erstatning, hvis der ikke er dækning i henhold til anden forsikring – i særdeleshed i
henhold til en ansvarsforsikring, der dækker vandsport, for det chartrede eller lejede fartøj (subsidiær skipperansvarsforsikring).
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Forsikringen gælder inden for det sejladsområde, der er angivet i policen. midlertidige og ikke planlagte overskridelser af sejladsområdet
er ligeledes dækket, men forsikringsselskabet skal have meddelelse om sådanne overskridelser snarest muligt. Forsikringsselskabet
kan i sådanne tilfælde opkræve en passende tillægspræmie. Forsikringen dækker i hele verden, dog kun skipperansvarsforsikring i
henhold til §2.4.
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§3 Sejladsområde
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§4 Forsikringsdækningens omfang
1.

Forsikringsselskabets forpligtelser omfatter undersøgelse af spørgsmålet om erstatningsansvar, afvisning af uretmæssige
erstatningskrav og betaling af erstatning, hvor erstatningsansvaret er blevet fastlagt ved en juridisk bindende afgørelse, ved en
forligsaftale indgået eller godkendt af forsikringsselskabet eller ved anerkendelse givet eller godkendt af forsikringsselskabet.

2.

Forsikringsselskabet er bemyndiget til at betale og/eller afvise erstatningskrav i henhold til stk. 1 på vegne af de sikrede. Hvis
forsikringsselskabet anmoder om afgørelse af et erstatningskrav ved anerkendelse, betaling eller forlig, og dette mislykkes på
grund af en sikredes adfærd, er forsikringsselskabet ikke forpligtet til at betale eventuelle yderligere udgifter til erstatning, renter
og omkostninger fra tidspunktet for afslaget.

3.

De forsikringssummer, der er angivet i policen, udgør med hensyn til omfanget af forsikringsselskabets erstatning den maksimale
grænse for hver forsikringsbegivenhed. En række erstatningskrav, der opstår på samme tidspunkt og på grundlag af den samme
årsag, behandles som en enkelt forsikringsbegivenhed. Udlæg, som forsikringsselskabet har haft til omkostninger – herunder
omkostninger til afværgelse og begrænsning af tab – fratrækkes ikke fra forsikringssummerne som forsikringsydelser. Dette gælder
dog ikke for omkostninger, der opstår som følge af erstatningskrav, der er gjort gældende i henhold til amerikansk eller canadisk
lovgivning. I sådanne tilfælde trækkes forsikringsselskabets udlæg til omkostninger fra forsikringssummen, også selv om de blev
afholdt efter instruks fra forsikringsselskabet. Forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed, såvel som den samlede forsikringsydelse
for alle forsikringsbegivenheder i løbet af et forsikrings år, er angivet i policen.

§5 Undtagelser til Pantaenius Yacht Betingelser For Ansvarsforsikring
Følgende er ikke dækket:
1.

Erstatningskrav, som opstår på et tidspunkt, hvor fartøjet, dets joller eller vandsportsudstyr:
a) føres af en ansvarlig person, der ikke er i besiddelse af de nødvendige myndighedstilladelser til at føre fartøjet. Pligten til at
betale forsikringsydelser til de øvrige forsikrede personer fortsætter, hvis forsikringstageren eller ejeren havde rimelig grund
til at tro, at den ansvarlige fører af fartøjet havde den relevante tilladelse, eller hvis en uautoriseret person (f. eks. en person
som ikke accept fra ejer den forsikrede) fører fartøjet,
b) benyttes til deltagelse i motorbådskapsejladser, hvis eneste mål er opnåelse af højest mulige hastighed,
Erstatningskrav, der opstår som følge af forsikringsbegivenheder i forbindelse med brug af dykkerudstyr, hvis den person, der
bruger dykkerudstyret, ikke har et anerkendt dykkercertiﬁkat. Dette gælder dog ikke for timer eller uddannelse, der gives af et
besætningsmedlem, som er uddannet og har certiﬁkat som dykkerinstruktør.

3.

Erstatningskrav fra forsikringstager eller ejeren mod de medforsikrede for tingsskade eller økonomiske tab.

4.

Erstatningskrav mellem de medforsikrede personer for tingsskade til et beløb på mindre end DKK 1.500. Dette gælder også for
erstatningskrav fra medforsikrede personer mod forsikringstager eller ejeren.

5.

Erstatningskrav, hvis disse, på grundlag af kontrakt eller særskilt aftale, udvider erstatningsansvaret.

6.

Erstatningskrav, som er baseret på eller omfatter pønalt begrundet erstatning.

7.

Erstatningskrav mod forsikringstageren eller ejeren, der udspringer af arbejdsulykker og gøres gældende af professionelle
besætningsmedlemmer ansat på fartøjet. Dog dækkes gyldige regreskrav for udbetalte sociale ydelser.

8.

Erstatningskrav, der opstår som følge af ansvar for vandforurening ( som deﬁneret i §2.2), hvor vandforureningen skyldes tilførsel
eller dumping af vandforurenende stoffer til et vandområde eller anden forsætlig påvirkning heraf, forsætlig overtrædelse af
vandbeskyttelseslovgivning, forskrifter eller myndighedshandlinger, såvel som krig, optøjer, civile uroligheder, indgriben af højere
myndigheder eller jordskælv.
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PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
AFSnIT C. YAChT UlYKKESFoRSIKRInGSBETInGElSER
§1 Dækning
1.

Forsikringen er gældende over hele verden og dækker ulykker, hvor der er en årsagssammenhæng mellem brugen af det i policen
angivne fartøj og dets tilhørende joller på private sejlture og under kapsejladser samt i forbindelse med fortøjning, oplægning og
brug i havne, under søsætning og optagning, vedligeholdelse, eftersyn, ombygning og reparation. Den dækker ligeledes ulykker,
der sker under ture på land, som ikke overstiger 48 timer. Sportsudøvelse med vandsportsudstyr, der tilhører fartøjet, svømning,
snorkling og dykning er ligeledes dækket, forudsat at disse aktiviteter udøves i forbindelse med anvendelsen af fartøjet.

2.

Denne forsikring dækker endvidere ulykker, der sker i forbindelse med brugen af et lystfartøj, som forsikringstageren har chartret
eller lejet, og som er under hans kommando som skipper, med undtagelse af charterkontrakter, der har en varighed på mere end
to uger, eller som er indgået med erhvervsmæssige formål, eller som omfatter deltagelse i regattaer eller kapsejladser.

§2 Forsikrede personer
1.

De forsikrede personer er fartøjets ejer samt følgende personer: fartøjets skipper, besætningsmedlemmer, besøgende og gæster
samt personer, der uden vederlag er bemyndiget til at udføre vedligeholdelse, eftersyn, søsætning, optagning, ombygning og
reparation af fartøjet.

2.

Såfremt et chartret lystfartøj benyttes som angivet i ovenstående §1.2 vil kun forsikringstageren som skipper samt hans
besætningsmedlemmer være dækket af forsikringen.

§3 Forsikringsbegivenheder
1.

En ulykke anses for at være sket, hvis den forsikrede person ufrivilligt pådrager sig en helbredsskade som følge af en pludselig,
udefrakommende indvirkning på kroppen (ulykkestilfælde).

2.

Følgende anses ligeledes for at være ulykkestilfælde:
a) Hvis der som følge af en ekstraordinær overanstrengelse af lemmer eller rygsøjle sker en forstuvning af led, eller muskler,
sener, ledbånd og ledkapsler bliver forstrakt eller overrevet, eller der opstår bugvægs- eller lyskebrok. Dette gælder endvidere
diskusprolaps, såfremt der ikke er tale om en eksisterende lidelse eller nedbrydning (jf. §5).
b) Drukning eller død som følge af kvælning under vand. Drukning formodes at være indtruffet, såfremt en forsikret person
falder over bord og ikke bliver fundet inden for en måned.
c) Helbredsskader, som typisk opstår i forbindelse med dykning, såsom dykkersyge eller barotraume, som rammer dykkere med
dykkercertiﬁkat eller dykkere under uddannelse, uden at det er muligt at fastslå et ulykkestilfælde. I henhold til §4.4 dækker
forsikringen endvidere omkostninger til eventuel påkrævet behandling i et trykkammer.
d) Helbredsskader som følge af pludselige udslip af gasser og dampe, røg, støvskyer og syrer.
e) Den eller de forsikrede personer pådrager sig rabies, stivkrampe eller inﬁcerede sår som følge af en ulykke.
f)

Fødevareforgiftning forårsaget af en enkeltstående indtagelse af en giftig fødevare, forudsat at den deraf følgende helbredsskade
opstår inden for 48 timer og er lægeligt diagnosticeret inden for dette tidsrum.

I henhold til §4.3 dækker forsikringen endvidere eftersøgnings- og redningsomkostninger.

4.

Der foreligger endvidere en ulykke, hvis den forsikrede person rammes af helbredsskade, som skyldes fratagelse af føde eller
medicin eller forkert indgivelse af livsvigtig medicin eller indtagelse af føde som følge af bortførelse eller gidseltagning, som
begyndte i løbet af forsikringens dækningsperiode.
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g) Helbredsskade hos forsikrede personer forårsaget under lovligt forsvar af eller lovlige forsøg på at redde personer eller ting.

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
§4 Aftalt ydelse
De aftalte ydelsestyper samt forsikringssummerne fremgår af policen
Beløbet pr. forsikret person er begrænset til den aftalte maksimale forsikringssum pr. person.
For at kravene kan gøres gældende og til brug for fastsættelse af ydelserne gælder følgende bestemmelser.
1. Invaliditetsydelse
a) Forudsætning for ydelsen
Den forsikredes fysiske eller mentale kapacitet er permanent forringet som følge af ulykken (invaliditet).
Forringelsen er permanent, hvis det er sandsynligt, at den vil vare ved i mere end tre år, og hvis der ikke forventes nogen
forandring i personens tilstand.
Invaliditeten skal være opstået inden for 12 måneder efter ulykken og skal være lægeligt diagnosticeret enten skriftligt eller
elektronisk.
Hvis den forsikrede som følge af ulykken afgår ved døden inden for ét år efter ulykken, bortfalder et eventuelt krav om
invaliditetsydelse.
b) Ydelsens art og størrelse
Invaliditetsydelsen udbetales som engangsbeløb.
Ydelsens størrelse beregnes på grundlag af forsikringssummen og den af ulykken forårsagede invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden
vil blive fastsat i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens til enhver tid gældende méntabel samt §4, 1, pkt. c og d nedenfor.
Eksempler på méngrader i den gældende méntabel er:
Tab af begge øjne eller tab af synet på begge øjne 100%

Tab af lilleﬁnger

8%

Tab af synet på ét øje

20%

Tab af lilleﬁngers yder- og midterstykke

5%

Totalt høretab på begge ører

75%

Tab af lilleﬁngers yderstykke

5%

Totalt høretab på ét øre

20%

Tab af et ben

65%

Tab af tommelﬁnger på dominant hånd

25%

Tab af en fod med god protesefunktion

30%

Tab af tommelﬁnger på ikke-dominant hånd

20%

Tab af alle tæer på én fod

10%

Tab af pegeﬁnger

10%

Tab af storetå

Tab af pegeﬁngers yder- og midterstykke

10%

Tab af dominant arm

70%

Tab af ikke-dominant arm

65%

Tab af dominant hånd

60%

Tab af langﬁnger

5%
10%
8%

Tab af ikke-dominant hånd

55%

Tab af langﬁngers yderstykke

5%

Tab af tommelﬁnger på dominant hånd
med mellemhåndsben

30%

Tab af ringﬁnger

8%

Tab af ringﬁngers yder- og midterstykke

5%

Tab af tommelﬁnger på ikke-dominant hånd
med mellemhåndsben

25%

Tab af ringﬁngers yderstykke

5%

16-338

Tab af langﬁngers yder- og midterstykke
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Tab af pegeﬁngers yderstykke

5%

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
c) Hvis de ramte kropsdele eller sanseorganer eller deres funktioner allerede var permanent beskadiget før ulykken, bliver
invaliditetsgraden reduceret med den tidligere invaliditetsgrad. Dette fastsættes i overensstemmelse med §4, 1, pkt. b.
I tilfælde af et fuldstændigt tab af hørelsen på ét eller begge ører eller et fuldstændigt tab af synet på ét eller begge øjne som følge
af ulykken, skal en forud eksisterende permanent skade ikke reduceres med den procentsats, hvormed skaden kunne korrigeres
med høre- eller synstekniske hjælpemidler (høreapparater, briller, linser).
d) Hvis der som følge af ulykken sker skade på ﬂere legemsdele eller sanseorganer, skal de invaliditets-grader, der fastsættes i henhold
til ovennævnte bestemmelse, lægges sammen. Invaliditetsgraden kan dog ikke overstige 100 %.
e)

Yderligere ydelse fra 90 % invaliditet
Invaliditetsydelsen skal udbetales dobbelt, hvis følgende betingelser er opfyldt:
Invaliditetsgraden er fastsat i overensstemmelse med §4, 1, pkt. b til d, og ulykken er indtrådt, før den forsikrede er fyldt 65 år, og
ulykken har medført en invaliditetsgrad på mindst 90 %.
Den yderligere skt erstatning er dog begrænset til DKK 1.485.000 pr. person.

f)

Hvis den forsikrede person inden for et år efter ulykken dør af årsager, der ikke har relation til ulykken, og hvis der forelå et
krav om invaliditetsydelse, udbetales ydelsen på baggrund af den invaliditetsgrad, som ville have udgjort beregningsgrundlaget i
henhold til den lægelige dokumentation.

2. Dødsfaldsydelse
a) Forudsætning for udbetaling af ydelsen
Udbetaling af ydelsen forudsætter, at den forsikrede person dør som følge af ulykken inden for et år. Der henvises til de særlige
forpligtelser, som fremgår af nedenstående §7.6.
b) Ydelsens størrelse
Den udbetalte dødsfaldsydelse udgør den aftalte forsikringssum.
3. Eftersøgnings- og redningsomkostninger
Et beløb på op til DKK 400.000 refunderes for nødvendige eftersøgnings- og redningsomkostninger afholdt af offentlige eller private
organisationer, hvis den forsikrede person har været udsat for en ulykke eller nødsituation til havs, med nød og næppe er undsluppet
en sådan begivenhed, eller en sådan begivenhed var forventet på grund af de særlige omstændigheder, også selvom eftersøgningen
ikke gav noget resultat.
4. Patienttransportomkostninger
Transportomkostninger op til et beløb på DKK 400.000 som følge af en ulykke refunderes:
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- Omkostninger til lægeligt ordineret transport af den tilskadekomne person til hospital eller specialklinik.
- Øvrige udgifter til den tilskadekomnes hjemtransport til dennes bopæl, hvis sådanne hjemtransport er lægeligordineret eller
uundgåelige som følge af skadens art.
- ved en ulykke opstået i udlandet refunderes de øvrige omkostninger, som er forbundet med hjemrejse eller overnatning for
mindreårige og partnere, som rejser med den forsikrede person.
- ved dødsfald, som følge af en ulykke, refunderes omkostninger til hjemtransport af liget til seneste bopæl.
- ved dødsfald i udlandet, som følge af en ulykke, refunderes omkostninger til begravelse i udlandet som alternativ til
hjemtransport af liget til bopælen.
- Omkostninger til nødvendigt ophold i et trykkammer for en dykker med dykkercertiﬁkat eller en dykker under uddannelse,
såfremt dette var påkrævet efter en dykning.
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5. omkostninger til akut lægebehandling i udlandet
Nødvendige lægeomkostninger som følge af en ulykke fra DKK 370 til DKK 370.000 (op til DKK 740.000 uden for Europa)
refunderes ved akutte situationer, dvs. en skade, der opstår uden for den forsikrede persons hjemland, og som kræver øjeblikkelig
hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling ved en autoriseret læge, og som ikke kan udskydes, indtil den forsikrede person er
kommet tilbage til sit hjemland.
6. omkostninger til hjemtransport af lystfartøj
a) Forudsætning for udbetaling af ydelsen
Den af forsikringen omfattede ulykke har krævet øjeblikkelig hospitalsindlæggelse af skipperen. I dette tilfælde er det ikke påkrævet,
at ulykken har forårsaget invaliditet.
Det er ikke muligt for skipperen at transportere det forsikrede fartøj hjem, og der er ingen aﬂøser for skipperen til rådighed.
b) Type og omfang af ydelse
Forsikringen dækker op til et beløb på DKK 75.000 til nødvendig hjemtransport af det i policen nævnte lystfartøj til dettes hjemhavn.
7. Kosmetiske operationer
a) Forudsætning for udbetaling af ydelsen
Det er en forudsætning for udbetaling af ydelsen, at den forsikrede person har gennemgået en kosmetisk operation efter en af
aftalen omfattet ulykke.
En kosmetisk operation anses for at være lægelig behandling udført efter endt terapeutisk behandling, der har til formål at
korrigere eventuel skade på den forsikrede persons udseende som følge af ulykken.
Den kosmetiske operation skal ﬁnde sted senest tre år efter ulykken. ved ulykker, som har ramt mindreårige, skal operationen
senest ﬁnde sted, når personen er fyldt 21 år.
b) Type og omfang af ydelse
Forsikringen dækker op til i alt DKK 75.000 for dokumenteret lægehonorar, øvrige operationsomkostninger, nødvendige
omkostninger til indkvartering og pleje på hospitalet og til omkostninger til tandbehandling og tandproteser som følge af tab
eller delvist tab af for- eller hjørnetænder som følge af en ulykke.
8.Yderligere ydelser
For så vidt angår de i stk. 3 til 7 nævnte ydelser, er det en forudsætning, at en tredjepart (f.eks. et andet forsikringsselskab) ikke er
forpligtet til at udbetale ydelsen, bestrider sin pligt til at udbetale ydelsen eller har udbetalt ydelsen, men dette ikke var tilstrækkeligt
til at dække omkostningerne.
Har den forsikrede person ﬂere ulykkesforsikringer hos forsikringsselskaber, som deltager i denne police, kan der kun gøres krav på
disse ydelser i henhold til en af disse aftaler.
De i stk. 3 til 6 nævnte ydelser gælder pr. forsikret person pr. forsikringsbegivenhed. Dette gælder ikke eftersøgningsomkostningerne
i henhold til stk. 3 eller omkostningerne til hjemtransport af lystfartøjet i henhold til stk. 6, idet engangsudbetalingen for fartøjet
dækker disse omkostninger.
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Har sygdomme eller invaliditeter bidraget til den af en ulykke forårsagede helbredsskade eller følger af en sådan helbredsskade,
reduceres procentsatsen for invaliditetsgraden i tilfælde af invaliditet, og ydelsens størrelse reduceres i tilfælde af død, og, medmindre
andet fremgår af aftalen, foretages der i alle andre tilfælde en forholdsmæssig reduktion på baggrund af sygdommen eller invaliditeten.
Udgør bidraget til helbredsskaden forholdsmæssigt mindre end 35 %, foretages reduktionen ikke.
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§5 Eksisterende sygdomme eller invaliditeter

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
§6 Undtagelser til forsikringsdækningen
Forsikringen dækker ikke følgende ulykker:
1.

Ulykker, som tilstøder den forsikrede person som følge af psykiske lidelser eller svækket bevidsthed, også selvom disse skyldes
stofmisbrug, samt ulykker, som tilstøder den forsikrede person som følge af slagtilfælde, epileptiske anfald eller andre anfald, som
påvirker hele den forsikrede persons krop.

Forsikringen yder imidlertid dækning:
- Såfremt disse lidelser eller anfald skyldes en ulykke, som er dækket af denne aftale. Dette gælder ikke de i §4.3 nævnte
forsikringsbegivenheder.
- For ulykker, der skyldes svækket bevidsthed på grund af beruselse, hvis alkoholpromillen i blodet på ulykkestidspunktet var
under 1.1 ‰.
2.

Ulykker, som tilstøder den forsikrede person, mens han forsætligt begår en forbrydelse eller forsøger at begå en sådan forbrydelse.

3.

Ulykker, som enten direkte eller indirekte skyldes krigs- eller borgerkrigshandlinger.
Forsikringen yder imidlertid dækning, såfremt den forsikrede person under udlandsrejse uventet udsættes for en ulykke på grund
af krigs- eller borgerkrigshandlinger.
Denne forsikringsdækning ophører 14 dage efter udbruddet af krig eller borgerkrig i det område af landet, hvor den forsikrede
person opholder sig.
Denne udvidede dækning omfatter ikke rejser til eller gennem lande, i hvilke der allerede føres krig. Dækningen omfatter ej heller
aktiv deltagelse i krig eller borgerkrig eller ulykker forårsaget af kernevåben, biologiske og kemiske våben eller i forbindelse med
krig eller krigslignende tilstande mellem Kina, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Rusland og USA.

4.

Ulykker, som tilstøder den forsikrede person under deltagelse i kapsejladser for motorbåde, herunder tilhørende testsejladser,
hvor målet med sådanne begivenheder er opnåelse af maksimal hastighed. Bestemmelsen omfatter ikke deltagelse i regattaer.

5.

Ulykker, som tilstøder lønnede besætningsmedlemmer/skippere.

6.

Ulykker, som tilstøder den forsikrede person som professionel dykker eller sportsudøver med licens.

7.

Følgende skader er endvidere undtaget:
a) Blødninger fra indre organer og hjerneblødninger.
Forsikringen yder imidlertid dækning, såfremt en ulykkeshændelse, som er dækket af denne aftale i henhold til §3, er
hovedårsagen hertil.
b) Helbredsskade som følge af bestråling.
Forsikringen yder imidlertid dækning for helbredsskade forårsaget af eksponering, der skyldes en ulykke som følge af
røntgenstråler, laserstråling, maserstråling og kunstigt genereret uv-stråling.
c) Helbredsskade som følge af terapeutisk behandling af eller kirurgisk indgreb i den forsikrede persons krop. Forsikringen
yder imidlertid dækning, såfremt de terapeutiske behandlinger eller kirurgiske indgreb, herunder røntgendiagnostisk og
røntgenterapeutisk behandling eller kirurgi, udføres som følge af en ulykke, der er omfattet af denne aftale, og forsikringen
dækker også voldshandlinger begået af tredjeparter.
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e) Forgiftninger som følge af indtagelse af faste eller ﬂydende stoffer gennem svælget med undtagelse af den i §3.2 f) nævnte
fødevareforgiftning.
f)

Unormale lidelser, som skyldes psykologiske reaktioner, som ikke direkte kan tilskrives en fysisk skade/et fysisk tab, og hvor
der ikke er en direkte årsagssammenhæng mellem disse og en fysisk skade/et fysisk tab, også selvom disse skyldes en ulykke.
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d) Infektioner med undtagelse af de i §3.2 e) nævnte.

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
§7 Forpligtelser efter indtræden af en forsikringsbegivenhed og følger af overtrædelse af forpligtelser
1.

Efter en ulykke, der må forventes at medføre en ydelsesforpligtelse, skal forsikringstageren eller den forsikrede omgående
konsultere en læge, følge lægens ordrer samt underrette forsikringsselskabet. Invaliditet skal anmeldes til forsikringsselskabet
inden for 15 måneder efter ulykken.

2.

Den til forsikringstager eller til den forsikrede fremsendte ulykkesanmeldelse skal udfyldes sandfærdigt og omgående tilbagesendes
til forsikringsselskabet. Såfremt der anmodes om yderligere relevante oplysninger, skal disse afgives på samme måde.

3.

Den forsikrede skal lade sig undersøge af de læger, som forsikringsselskabet måtte udpege. De nødvendige omkostninger inklusive
eventuel tabt arbejdsfortjeneste betales af forsikringsselskabet.

4.

Kan selvstændige erhvervsdrivende personer ikke dokumentere tabt arbejdsfortjeneste, udbetales et fast beløb svarende til 1
promille af forsikringssummen ved invaliditet, dog højst DKK 3.700.

5.

Forsikringstager eller den forsikrede er forpligtet til at bemyndige de læger, som har behandlet eller undersøgt forsikringstager
eller den forsikrede, uanset om de har gjort dette af andre årsager, samt hospitaler og andre lægelige etablissementer,
andre personforsikringsselskaber, lovpligtige dagpengefonde, A-kasser og myndigheder til at afgive alle de oplysninger, som
forsikringsselskabet anmoder om.

6.

medfører ulykken et dødsfald, skal dette anmeldes til forsikringsselskabet inden for 48 timer fra det tidspunkt, hvor dødsfaldet
bliver kendt, også selvom ulykken allerede er anmeldt.
Forsikringsselskabet har om nødvendigt ret til at lade foretage en obduktion ved en af forsikringsselskabet udpeget læge.

7.

Der vil være yderligere tidsfrister, der skal overholdes for individuelle ydelsestyper. Der er dog her tale om betingelser for at
anmelde krav og ikke om forpligtelser.

8.

Såfremt forsikringstager eller den forsikrede overtræder en forpligtelse, efter at der er indtruffet en ulykke vil forsikringsselskabet
ikke være ansvarlig i videre omfang, end det ville have været, hvis forpligtelsen ikke var blevet overtrådt.

9.

Hvis det sandsynliggøres at forsikringsselskabet som følge af den overtrådte forpligtelse er blevet forhindret i at oplyse om forhold,
der ville have fjernet eller begrænset dets ansvar, skal forsikringsselskabet under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder
afgøre om ydelsen kan tildeles og i så fald ydelsens størrelse.

10. Hvis forsikringstager eller den forsikrede svigagtigt oplyser om eller skjuler forhold af betydning for afgørelsen af, om ulykken er
dækket af forsikringen, for fastsættelse af ydelsen eller for de krav om dækning, som forsikringsselskabet måtte have mod andre,
vil forsikringsdækningen bortfalde.
11. Hvis forsikringstager eller den forsikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at træffe de foranstaltninger, som efter
omstændighederne er rimelige for at undgå forsikringsbegivenheden eller for at begrænse omfanget heraf, eller uden gyldig
grund har undladt at overholde de instrukser, denne har modtaget i den forbindelse, er forsikringsselskabet ikke ansvarlig for
den skade, der kan antages foranlediget heraf. Dette gælder dog ikke hvis en overholdelse af forsikringsselskabets instrukser vil
være et utilbørligt indgreb i forsikringstageres eller den forsikredes selvbestemmelsesret, jfr. §124 stk. 1 i forsikringsaftaleloven.

1.

Det vil kunne forlanges, at ydelsen betales inden for 14 dage efter, at forsikringsselskabet har været i stand til at indhente de
oplysninger, som er nødvendige for at bedømme, om ulykken er dækket af forsikringen, samt for at fastsætte ydelsen. Hvis det,
før en endelig fastsættelse af ydelsen kan foretages, er sikkert, at forsikringsselskabet under alle omstændigheder skal betale et
eller andet beløb, kan det forlanges, at beløbet betales i henhold til bestemmelserne i første punktum.

2.

Det beløb, som kan forlanges betalt iht. §8, 1, skal fra det tidspunkt, hvor det kan forlanges betalt iht. §8, 1, forrentes med den
rentesats, der er angivet i forsikringsaftalelovens §24, stk. 2.

3.

Forsikringsselskabet skal afholde eventuelle lægeudgifter, der pådrages til brug for dokumentation af kravet om ydelsen, såfremt
denne har rekvireret attesten. Forsikringsselskabet skal ikke afholde yderligere omkostninger. Såfremt en ulykke er dækket af
forsikringen, vil forsikringsselskabet dog bære sådanne rimelige og nødvendige omkostninger til juridisk assistance, som den
forsikrede måtte pådrage sig i forbindelse med forsikringsselskabets håndtering af kravet.
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§8 Forfaldstidspunkt for ydelser

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
4.

Følgende gælder for invaliditetsydelsen:
Inden for ét år fra datoen for ulykken kan der kun kræves invaliditetsydelse op til den aftalte sum i tilfælde af dødsfald, hvis
behandlingen ikke er færdiggjort.

5.

Revurdering af invaliditeten
Både forsikringsselskabet og den forsikrede person er berettiget til at lade invaliditetsgraden undersøge lægeligt en gang om året.
Denne ret gælder i op til tre år efter ulykken. For børn gælder den, indtil de er fyldt 14 år, men i højst fem år efter ulykken.
Denne rettighed skal udnyttes af forsikringsselskabet sammen med dettes erklæring vedrørende forpligtelsen til at betale ydelse
i overensstemmelse med §8, 1.

§9 Retlige forhold mellem parterne
1.

En medforsikret person kan gøre krav på ydelser i henhold til ulykkesforsikringen ved at rette direkte henvendelse til
forsikringsselskabet uden forsikringstagerens samtykke. I så fald udbetales ydelsen direkte til den forsikrede person.

2.

Forsikringstageren skal underrette alle medforsikrede personer om den nuværende forsikringsdækning inden for rammerne af
denne samt om den forsikrede persons rettigheder i henhold til §9.1.
Alene forsikringstageren og ikke den forsikrede person er berettiget til at udøve øvrige rettigheder i henhold til aftalen. Både
forsikringstageren og den medforsikrede person er ansvarlige for at opfylde forpligtelserne.
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Alle de bestemmelser, som gælder i forhold til forsikringstageren, gælder tilsvarende for dennes successorer og øvrige skadelidte.
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3.
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PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
AFSnIT D. FÆllESBETInGElSER SoM GÆlDER FoR AllE FoRSIKRInGER AFSnIT A TIl AFSnIT C
Bestemmelserne i Fællesbetingelser afsnit D gælder for alle forsikringer i afsnit A til C.

§1 Dækningens starttidspunkt
Dækningen starter på det i policen anførte tidspunkt.

§2 løbetid og opsigelse
1.

Forsikringen gælder for et år ad gangen og forlænges automatisk et år ad gangen, medmindre en af parterne opsiger den skriftligt
med et varsel på løbende måned plus 30 dage.

2.

ved skader er begge parter berettiget til at opsige kaskoforsikringen i afsnit A med et skriftligt varsel på 2 uger, efter at erstatning
er udbetalt eller erstatningskravet er afvist.

3.

Sælges fartøjet, ophører forsikringen på overtagelsesdagen. Forsikringstageren informerer forsikringsselskabet om overtagelsesdatoen
ved at sende en kopi af salgsaftalen med henblik på beregning af den forholdsmæssige præmie, der skal tilbagebetales. Den nye
ejer er dog dækket efter afsnit A (kaskoforsikringen) og afsnit B (ansvarsforsikringen) midlertidigt i 14 dage efter overtagelsen
hvis han ikke er dækket af sin egen forsikring. ved midlertidig dækning af nye ejer udgør de i policen angivne forsikringssummer
dækningen for ny ejer for ansvarsforsikringen. med hensyn til kaskoforsikringen er forsikringssummen den i salgsaftalen angivne
købspris, dog maksimalt den tidligere aftalte forsikringssum.

4.

I tilfælde af totalskade tilbagebetales præmien for den resterende del af forsikringsåret.

§3 Sikkerhedsstillelse
Hvis forsikringstageren er forpligtet til at stille sikkerhed for et forsikret tab eller en forsikret skade, eller hvis der udbedes sikkerhed
for tabet eller skaden for at forhindre arrest, stiller forsikringsselskabet en garanti eller betaler det forlangte beløb i overensstemmelse
med disse betingelser.

§4 Generelle undtagelser
Forsikringsselskabet yder ikke erstatning for tab eller skade, krav eller ulykker:
1.

som sker, mens fartøjet anvendes til andre formål end sport eller fritid (f.eks. bare-boat charter eller skippercharter), hvor sportsog fritidsformål omfatter anvendelse af fartøjet til erhvervsmæssig repræsentation. Såfremt det også er meningen, at forsikringen
skal dække drift af fartøjet til andet end sports- og fritidsformål, er det nødvendigt på forhånd at indgå en særlig aftale,

2.

til nogen som med forsæt har forvoldt skade,

3.

som skyldes krig, borgerkrig (med undtagelse af det i afsnit C, §6.3 nærmere angivne tilfælde) eller krigslignende hændelser
og tilgængeligheden af krigsinstrumenter som følge af krig, borgerkrig eller krigslignende hændelser, fjendtlig indsættelse af
krigsinstrumenter, uanset om en sådan indsættelse sker i forbindelse med krig, borgerkrig eller krigslignende tilstande,

4.

som skyldes terrorisme og politisk vold, uanset antallet af involverede personer; oprør, civile uroligheder, strejke, lockout og
arbejdsuroligheder, beslaglæggelse, konﬁskation eller andre indgreb fra myndigheder eller andre tab,

5.

af en hvilken som helst art, som skyldes atomenergi, herunder nuklear stråling udløst af nukleare reaktioner; anvendelse af kemiske,
biologiske eller biokemiske stoffer eller elektromagnetiske bølger som våben eller ved anvendelse af elektroniske systemer som
en måde at påføre skade.
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1.

Forsikringstageren er forpligtet til uden ophold at anmelde ethvert krav til forsikringsselskabet – hvad angår ansvar, gælder dette
for alle hændelser, som kan give anledning til et erstatningskrav i henhold til ansvarsforsikringen. Skader på grund af brand og
eksplosion, tyveri, indbrud, hærværk, røveri, pirateri og uberettiget tilegnelse og svig (hvis disse er forsikret i henhold til særlig
aftale) skal straks anmeldes til nærmeste politistation.

– AFSNIT D: Fællesbetingelser som gælder for alle forsikringer afsnit A til afsnit C. / side 1 –
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§5 Generelle forpligtelser

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
2.

Forsikringstager er forpligtet til på eget initiativ at træffe alle rimelige foranstaltninger, der anses for hensigtsmæssige til at forhindre
og begrænse tabet. Såfremt forsikringsselskabet giver anvisninger med hensyn til dette, skal forsikringstageren så vidt muligt følge
disse anvisninger.

3.

Forsikringstager er forpligtet til at give forsikringsselskabet detaljerede og nøjagtige skadesrapporter og til på forsikringsselskabets
anmodning at give det alle de oplysninger, som forsikringsselskabet anser for nødvendige til klarlæggelse af omstændighederne ved
forsikringsbegivenheden og forsikringsselskabets pligt til at yde erstatning. Forsikringstager skal på forsikringsselskabets anmodning
fremlægge dokumentation, hvis dette er rimeligt.

4.

Såfremt et erstatningskrav fører til en retssag, skal forsikringstager lade forsikringsselskabet føre sagen.

5.

Hvis sikrede forsætligt eller groft uagtsomt bryder en forpligtelse efter punkt 2, dækker selskabet ikke den skade, som er sket
ved dette.

6.

Hvis sikrede bryder en forpligtelse efter punkt 1 og 3 er selskabet ikke ansvarligt i videre omfang, end det ellers ville have
været, hvis forpligtelsen var overholdt. Hvis den sikrede svigagtigt opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for
bedømmelsen af selskabets ansvar, er forsikringsselskabet berettiget til at nægte erstatning. I øvrigt gælder forsikringsaftalelovens
§21 - §23.

§6 Aftaleparternes juridiske status
1.

med undtagelse af bestemmelsen i afsnit C ulykkesforsikringen, §9, er kun forsikringstager berettiget til at udøve de medforsikrede
personers rettigheder.

2.

Forsikringstagerens forpligtelser i henhold til disse betingelser gælder ligeledes for de andre forsikrede personer. Både forsikringstager
og de medforsikrede personer er ansvarlige for at opfylde forpligtelserne.

§7 Andre forsikringspolicer
Forsikringen dækker ikke, hvis samme genstand er dækket af anden forsikring. Bortset fra de ydelser, som er angivet i afsnit C, §4.3
til §4.7, gælder dette ikke for ulykkesforsikring i henhold til afsnit C.

§8 Bekendtgørelser og viljeserklæringer
Alle meddelelser og viljeserklæringer, som forsikringstager i henhold til disse forsikringsaftaler har afgivet, og som er bestemt for
forsikringsselskabet, er gyldige, hvis de afgives til Pantaenius.

§9 Sanktionsklausul
Forsikringsselskabet yder ikke dækning eller betaler andre ydelser, hvis dette vil forårsage, at forsikringsselskabet bliver gjort til genstand
for sanktioner, forbud eller restriktioner i overensstemmelse med gyldige økonomiske eller handelsmæssige sanktioner.

medmindre andet er aftalt, foretages alle betalinger fra forsikringsselskabet og forsikringstager i danske kroner.

2.

Det er aftalt, at dansk lovgivning gælder for denne forsikringsaftale. For forsikringsaftalen gælder endvidere den danske
forsikringsaftalelov.

3.

værnetinget for krav, der opstår som følge af forsikringsforholdet, er Retten i Århus eller Sø- og Handelsretten i København.

4.

De krav om ydelser, som opstår i medfør af en forsikringsaftale, må ikke overdrages uden forsikringsselskabets udtrykkelige samtykke.

5.

Er policen tegnet hos mere end ét forsikringsselskab, hæfter det enkelte forsikringsselskab alene for sin andel og ikke solidarisk. Aftaler
indgået mellem det ledende forsikringsselskab og forsikringstager er bindende for alle de øvrige deltagende forsikringsselskaber.
Pantaenius vil på forlangende skriftligt oplyse navnene og andelene på deltagende forsikringsselskaber.
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§10 Almindelige bestemmelser

PA N TA E N I U S YA C H T B E T I N G E L S E R ( P Y B )
AFSnIT D. FÆllESBETInGElSER SoM GÆlDER FoR AllE FoRSIKRInGER AFSnIT A TIl AFSnIT C
Bestemmelserne i Fællesbetingelser afsnit D gælder for alle forsikringer i afsnit A til C.

§1 Dækningens starttidspunkt
Dækningen starter på det i policen anførte tidspunkt.

§2 løbetid og opsigelse
1.

Forsikringen gælder for et år ad gangen og forlænges automatisk et år ad gangen, medmindre en af parterne opsiger den skriftligt
med et varsel på løbende måned plus 30 dage.

2.

ved skader er begge parter berettiget til at opsige kaskoforsikringen i afsnit A med et skriftligt varsel på 2 uger, efter at erstatning
er udbetalt eller erstatningskravet er afvist.

3.

Sælges fartøjet, ophører forsikringen på overtagelsesdagen. Forsikringstageren informerer forsikringsselskabet om overtagelsesdatoen
ved at sende en kopi af salgsaftalen med henblik på beregning af den forholdsmæssige præmie, der skal tilbagebetales. Den nye
ejer er dog dækket efter afsnit A (kaskoforsikringen) og afsnit B (ansvarsforsikringen) midlertidigt i 14 dage efter overtagelsen
hvis han ikke er dækket af sin egen forsikring. ved midlertidig dækning af nye ejer udgør de i policen angivne forsikringssummer
dækningen for ny ejer for ansvarsforsikringen. med hensyn til kaskoforsikringen er forsikringssummen den i salgsaftalen angivne
købspris, dog maksimalt den tidligere aftalte forsikringssum.

4.

I tilfælde af totalskade tilbagebetales præmien for den resterende del af forsikringsåret.

§3 Sikkerhedsstillelse
Hvis forsikringstageren er forpligtet til at stille sikkerhed for et forsikret tab eller en forsikret skade, eller hvis der udbedes sikkerhed
for tabet eller skaden for at forhindre arrest, stiller forsikringsselskabet en garanti eller betaler det forlangte beløb i overensstemmelse
med disse betingelser.

§4 Generelle undtagelser
Forsikringsselskabet yder ikke erstatning for tab eller skade, krav eller ulykker:
1.

som sker, mens fartøjet anvendes til andre formål end sport eller fritid (f.eks. bare-boat charter eller skippercharter), hvor sportsog fritidsformål omfatter anvendelse af fartøjet til erhvervsmæssig repræsentation. Såfremt det også er meningen, at forsikringen
skal dække drift af fartøjet til andet end sports- og fritidsformål, er det nødvendigt på forhånd at indgå en særlig aftale,

2.

til nogen som med forsæt har forvoldt skade,

3.

som skyldes krig, borgerkrig (med undtagelse af det i afsnit C, §6.3 nærmere angivne tilfælde) eller krigslignende hændelser
og tilgængeligheden af krigsinstrumenter som følge af krig, borgerkrig eller krigslignende hændelser, fjendtlig indsættelse af
krigsinstrumenter, uanset om en sådan indsættelse sker i forbindelse med krig, borgerkrig eller krigslignende tilstande,

4.

som skyldes terrorisme og politisk vold, uanset antallet af involverede personer; oprør, civile uroligheder, strejke, lockout og
arbejdsuroligheder, beslaglæggelse, konﬁskation eller andre indgreb fra myndigheder eller andre tab,

5.

af en hvilken som helst art, som skyldes atomenergi, herunder nuklear stråling udløst af nukleare reaktioner; anvendelse af kemiske,
biologiske eller biokemiske stoffer eller elektromagnetiske bølger som våben eller ved anvendelse af elektroniske systemer som
en måde at påføre skade.
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1.

Forsikringstageren er forpligtet til uden ophold at anmelde ethvert krav til forsikringsselskabet – hvad angår ansvar, gælder dette
for alle hændelser, som kan give anledning til et erstatningskrav i henhold til ansvarsforsikringen. Skader på grund af brand og
eksplosion, tyveri, indbrud, hærværk, røveri, pirateri og uberettiget tilegnelse og svig (hvis disse er forsikret i henhold til særlig
aftale) skal straks anmeldes til nærmeste politistation.
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§5 Generelle forpligtelser
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2.

Forsikringstager er forpligtet til på eget initiativ at træffe alle rimelige foranstaltninger, der anses for hensigtsmæssige til at forhindre
og begrænse tabet. Såfremt forsikringsselskabet giver anvisninger med hensyn til dette, skal forsikringstageren så vidt muligt følge
disse anvisninger.

3.

Forsikringstager er forpligtet til at give forsikringsselskabet detaljerede og nøjagtige skadesrapporter og til på forsikringsselskabets
anmodning at give det alle de oplysninger, som forsikringsselskabet anser for nødvendige til klarlæggelse af omstændighederne ved
forsikringsbegivenheden og forsikringsselskabets pligt til at yde erstatning. Forsikringstager skal på forsikringsselskabets anmodning
fremlægge dokumentation, hvis dette er rimeligt.

4.

Såfremt et erstatningskrav fører til en retssag, skal forsikringstager lade forsikringsselskabet føre sagen.

5.

Hvis sikrede forsætligt eller groft uagtsomt bryder en forpligtelse efter punkt 2, dækker selskabet ikke den skade, som er sket
ved dette.

6.

Hvis sikrede bryder en forpligtelse efter punkt 1 og 3 er selskabet ikke ansvarligt i videre omfang, end det ellers ville have
været, hvis forpligtelsen var overholdt. Hvis den sikrede svigagtigt opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for
bedømmelsen af selskabets ansvar, er forsikringsselskabet berettiget til at nægte erstatning. I øvrigt gælder forsikringsaftalelovens
§21 - §23.

§6 Aftaleparternes juridiske status
1.

med undtagelse af bestemmelsen i afsnit C ulykkesforsikringen, §9, er kun forsikringstager berettiget til at udøve de medforsikrede
personers rettigheder.

2.

Forsikringstagerens forpligtelser i henhold til disse betingelser gælder ligeledes for de andre forsikrede personer. Både forsikringstager
og de medforsikrede personer er ansvarlige for at opfylde forpligtelserne.

§7 Andre forsikringspolicer
Forsikringen dækker ikke, hvis samme genstand er dækket af anden forsikring. Bortset fra de ydelser, som er angivet i afsnit C, §4.3
til §4.7, gælder dette ikke for ulykkesforsikring i henhold til afsnit C.

§8 Bekendtgørelser og viljeserklæringer
Alle meddelelser og viljeserklæringer, som forsikringstager i henhold til disse forsikringsaftaler har afgivet, og som er bestemt for
forsikringsselskabet, er gyldige, hvis de afgives til Pantaenius.

§9 Sanktionsklausul
Forsikringsselskabet yder ikke dækning eller betaler andre ydelser, hvis dette vil forårsage, at forsikringsselskabet bliver gjort til genstand
for sanktioner, forbud eller restriktioner i overensstemmelse med gyldige økonomiske eller handelsmæssige sanktioner.

medmindre andet er aftalt, foretages alle betalinger fra forsikringsselskabet og forsikringstager i danske kroner.

2.

Det er aftalt, at dansk lovgivning gælder for denne forsikringsaftale. For forsikringsaftalen gælder endvidere den danske
forsikringsaftalelov.

3.

værnetinget for krav, der opstår som følge af forsikringsforholdet, er Retten i Århus eller Sø- og Handelsretten i København.

4.

De krav om ydelser, som opstår i medfør af en forsikringsaftale, må ikke overdrages uden forsikringsselskabets udtrykkelige samtykke.

5.

Er policen tegnet hos mere end ét forsikringsselskab, hæfter det enkelte forsikringsselskab alene for sin andel og ikke solidarisk. Aftaler
indgået mellem det ledende forsikringsselskab og forsikringstager er bindende for alle de øvrige deltagende forsikringsselskaber.
Pantaenius vil på forlangende skriftligt oplyse navnene og andelene på deltagende forsikringsselskaber.
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§10 Almindelige bestemmelser

ORDLISTE
DEFInITIon AF oRD oG UDTRYK, SoM BRUGES I BETInGElSERnE
Alle risici
Dette omfatter alle risici, som den forsikrede genstand er udsat for i forsikringens løbetid. En risiko er den mulige forekomst af en
ukendt og uforudsigelig begivenhed.
Bjærgning
En aktivitet, der foretages for at yde hjælp til et skib, som er i fare i sejlbare farvande eller i andre farvande.
Delskade
Skade på det forsikrede, der kan repareres. De nødvendige istandsættelsesomkostninger er mindre end forsikringssummen.
Erhvervsmæssig anvendelse, sports- og fritidsformål
Erhvervsmæssig anvendelse ﬁnder sted, hvis det forsikrede fartøj anvendes i forbindelse med erhvervsudøvelse. Dette omfatter
ikke anvendelse til erhvervsmæssig repræsentation, f.eks. en dagstur med forretningspartnere. I modsætning hertil er anvendelse til
sports- og fritidsformål udelukkende til fornøjelse i fritiden.
Fartøj
Det i policen angivne fartøj.
Fartøj, lejet eller chartret
Der ydes også dækning for ansvarsforsikring og ulykkesforsikring – selvom dækningen i visse tilfælde er begrænset – såfremt
forsikringstager chartrer eller lejer et andet fartøj end det, der er angivet i policen.
Fjernelse af vrag, bortskaffelse
Tekniske foranstaltninger til fjernelse af resterne af det beskadigede fartøj med henblik på efterfølgende bortskaffelse.
Force majeure
En ydre, ikke-driftsmæssig og uforudsigelig begivenhed, som ikke kan forhindres, selv under udøvelse af den største omhu.
Forpligtelser
Den forsikrede persons pligter i henhold til betingelserne eller fastsat ved lov. Dette omfatter f.eks. hurtig anmeldelse af tab eller
skade (uden unødigt ophold).
Forsikret person
Forsikrede personer er alle de personer, som omfattet af dækningen i forsikringsbetingelserne, selv om de ikke er forsikringstagere.
Forsikringsværdi = aftalt fast værdi
Forsikringsværdien er den forsikringssum, som er fastsat i policen og som udbetales i tilfælde af totalskade.

16-338

Der foreligger grov uagtsomhed, hvis en person væsentligt undlader at udøve den nødvendige omhu, der er påkrævet af
omstændighederne som helhed, undlader at gøre sig de mest enkle overvejelser og/eller undlader at tage højde for ting, der burde
være åbenbare for en fornuftig person under de givne omstændigheder.

– Definition af ord og udtryk, som bruges i betingelserne / side 1 –
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Grov uagtsomhed

ORDLISTE
Indbrud
Et indbrud ﬁnder sted, hvis gerningsmanden for at udføre handlingen bryder ind i eller trænger ind i et lukket rum, bryder ind ved
at bruge en falsk nøgle eller andet værktøj beregnet til at åbne det lukkede område på uretmæssig vis eller skjuler sig i rummet.
Indbrud omfatter også tyveri af ejendele, som ved hjælp af en låst beholder eller en anden beskyttelsesanordning er særligt sikret
mod at blive fjernet.
Invaliditet
En varig nedsættelse af fysiske eller psykiske evner på grund af en ulykke.
Inventar
Fast inventar, møbler så som skabe, borde og senge og tæpper.
Joller/tenderbåde
En båd, som udelukkende anvendes i forbindelse med det forsikrede fartøj. Denne forbindelse foreligger, f.eks. når den anvendes som
transportmiddel fra fartøjet til land og tilbage igen eller med henblik på svømning og fritidsaktiviteter. Enhver brug af jollen medfører,
at den sejles væk fra det forsikrede fartøj og ender sin tur tilbage ved fartøjet.
En jolle kan kun være noget, der passer til det forsikrede fartøjs type og størrelse og kan transporteres på en sømandsmæssig måde
på det forsikrede fartøj (david, fastgjort på dækket osv.).
Maskiner
Hovedfremdriftssystemet, herunder gear, drivaksel og skrue, hjælpemotorer og hjælpekomponenter, vandbehandlingssystemer,
kølesystemer, strømgeneratorer og transformere, pumper, davider og kraner, såvel som elektrisk og hydraulisk drevne spil og
servomotorer. Det omfatter ikke rør og armaturer og opbevarings- eller servicetanke med tilhørende udstyr.
Myndighedstilladelse til at føre båden
Den nødvendige ofﬁcielle tilladelse til at føre fartøjet i overensstemmelse med nationale bestemmelser.
Passende tyverisikringsanordning
Forskellige typer låse, som er egnet til og beregnet på at beskytte genstande mod tyveri. Det kunne f.eks. være en boltlås til
udenbordsmotorer eller en hængelås til kistebænk på dæk.
Personlige effekter
Private genstande til daglig brug, som kan tilhøre en person, sædvanligvis båret på en person og ikke som en del af skibets udstyr,
tilbehør eller inventar, f.eks. mobiltelefoner, solbriller, modetøj, bærbar computer (medmindre den udelukkende anvendes til navigation).
Personlige effekter forbliver ikke permanent ombord, når skibet forlades.
Regattaer, motorbådskapsejlads
Regattaer er kapsejladser, der afholdes på en fastlagt rute eller med fastsatte punkter. motorbådskapsejladser er konkurrencer, der
afholdes for motoriserede sportsbåde.
Sejladsområde
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Skipperansvarsforsikring
Skipperansvarsforsikring er en del af ansvarsforsikringsdækningen. Der ydes dækning i forbindelse med et fartøj, der er chartret eller
lejet af forsikringstager. Skade på selve fartøjet er kun forsikret, hvis skaden skyldes grov uagtsomhed, og der gælder en selvrisiko på
DKK 20.000. Skipperansvarsforsikringen dækker kun, hvis skaden ikke er dækket af anden forsikring.
– Definition af ord og udtryk, som bruges i betingelserne / side 2 –
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Det geograﬁske område, hvor kaskoforsikringen og ansvarsforsikringen dækker. Dækningen efter ulykkesforsikringen og
skipperansvarsforsikringen gælder i hele verden.

ORDLISTE
Subsidiær dækning
Subsidiær dækning betyder at forsikringen kun dækker, hvis forsikringen ikke er dækket af en anden forsikring.
Sædvanlige situationer, hvor fartøjet er på land
Det forsikrede fartøjs ophold på land er omfattet af kaskoforsikringen, hvis opholdet er sædvanligt for det forsikrede fartøj. Dette
gælder f.eks. for vinteropbevaringshaller eller skibsværfter.
Pønalt begrundet erstatning
Et erstatningskrav er pønalt begrundet, hvis erstatningskravet omfatter eller er baseret på strafsanktion, f. eks. et bødekrav.
Teknisk udstyr
Nødvendigt og sædvanligt udstyr til sikker drift af fartøjet.
Tilbehør
Løsøre, som, selv om de ikke er en del af fartøjet, permanent tjener fartøjets anvendelse og derfor har en rumlig sammenhæng med
fartøjet. Tilbehør erhverves derfor speciﬁkt til fartøjet og opbevares sædvanligvis permanent på fartøjet.
Totalskade
Det forsikrede fartøj er totalt havareret eller totalt ødelagt, dvs. fysisk ødelagt eller gået tabt. Totalskade forekommer f.eks., hvis det
forsikrede fartøj er ødelagt i en brand eller permanent gået tabt som følge af tyveri.
Trailere og stativer
Trailere er anordninger, der er egnede og beregnede til at transportere det forsikrede fartøj. Stativer er stativer, der skal være egnede
og beregnede til at opbevare fartøjet på land.
Transport
Transport af det forsikrede fartøj omfatter enhver ﬂytning over land, til vands eller i luften. Transport af fartøjet begynder, når
løfteanordningen er fastgjort (f.eks. løftestropper eller trækvogn). Transport omfatter ikke brug af kraner og slæbested eller enhver
ﬂytning af fartøjet, hvis fartøjet ikke forlader havne- eller værftsområdet.
Ulykke
En pludselig udefrakommende begivenhed.
Vandsportsudstyr
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Nødvendigt udstyr til udøvelse af sport både i og på vandet. Dette omfatter f.eks. vandski, surfbrætter, wakeboards, SUP-brætter,
kajakker og jetski.

– Definition af ord og udtryk, som bruges i betingelserne / side 3 –

