Betingelser for Stevodoreansvarsforsikring

Forsikringens omfang
1
Forsikringen dækker forsikringstagerens erstatningsansvar i
henhold til – eller ikke mere byrdefuldt end – Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2002 (DHAB 2002).

Det påhviler forsikringstageren at sikre regreskrav mod tredjemand. Hvis dette forsømmes, er forsikringen uvirksom i samme
omfang.
6
Fremgangsmåde i skadetilfælde

2
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab

Forsikringstageren skal uden unødig ophold give First Marine
Insurance meddelelse om enhver skade eller hændelse, der kan
formodes at medføre erstatningskrav.

(a) uden for kontraktsforhold, der er eller kunne være dækket
under sædvanlig erhvervsansvarsforsikring.

Al relevant korrespondance skal tilsendes First Marine Insurance,
specielt må også indholdet af telefoniske instruktioner dokumenteres, f. eks. gennem forsikringstagerens notater hvis erstatningspligt skal grundes herpå.

(b) forvoldt under kørsel med forsikringstagerens langsomt
kørende arbejdsmaskiner såsom trucks, tugmasters og andre
selvkørende enheder i den udstrækning ansvar for skade kan
dækkes under en motorkøretøjsforsikring
(c) der erstattes af anden forsikring, medmindre vedkommende
forsikringsselskab har regres mod forsikringstageren og gør
regreskravet gældende

Forsikringstageren har ikke ret til uden First Marine Insurance’s
samtykke at udbetale erstatning til den skadelidte eller godkende
et fremsat erstatningskrav. Handles herimod, er First Marine
Insurance fri for ansvar, for så vidt erstatningskravet ikke er retligt
begrundet.

(d) for en angiven særlig interesse i rigtig aflevering af gods eller
udførelse af opgaver herunder aftale om levering/udførelse til
bestemt tid, samt for en særlig aftalt værdiangivelse af godset
DHAB 2002 par. 29 og 30.

Optages forhandlinger med den skadelidte, eller indledes retsforfølgninger i anledning af skaden, skal forsikringstageren dersom
First Marine Insurance forlanger det, overlade sagens behandling
til First Marine Insurance og yde al fornøden bistand.

(e) forvoldt ved svig eller med fortsæt

I henhold til pkt. 5 påhviler det forsikringstageren at sikre regreskrav mod tredjemand.

(f) der skyldes ledelsens groft uagtsomme tilsidesættelse af
elementære sikkerhedsforanstaltninger.
3
Forsikringens dækningssummer
Erstatning ydes med de summer, som fremgår af DHAB 2002
par. 26-28, 31 og 33, dog med højst 1.000.000 pr. skadesbegivenhed eller hver skadevoldende fejl eller forsømmelse.

7
Retsgrundlag
For forsikringen gælder lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler, medmindre andet er bestemt i forsikringsbetingelserne.

Erstatning for grov uagtsomhed (DHAB 2002 par. 32) ydes dog
højst med beløb, der angives i DHAB 2002 par. 26-28, 31 og 33.

8
Værneting

4
Forsikringstid

Sø- og Handelsretten i København – med Højesteret som appelinstans – er værneting i alle tvistigheder, der måtte opstå under
denne forsikring.

Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar med hensyn til
ordrer, der er modtaget af ham i tiden mellem forsikringens
begyndelse og dens ophør uanset hvornår den skadevoldende
fejl eller forsømmelse er begået, eller hvornår de skadelige følger
indtræder. Dog dækkes ikke ansvar for følger, der indtræder mere
end 1 år efter, at forsikringen er ophørt.
5
Regresret
I det omfang First Marine Insurance har udbetalt erstatning
for skade, som forsikringstageren har ret til at kræve erstattet
af tredjemand, indtræder First Marine Insurance i retten mod
denne.

