Vilkår for Certifikatudstedelse

Forsikringstageren er bemyndiget til selv at udstede forsikringscertifikater via login på First Marine Insurance’s hjemmeside, i
henhold til policens vilkår på nedenstående betingelser:
1
Certifikaterne må kun udskrives på de forsikringsbetingelser og
-vilkår, der er vedtaget i policen.
2
Ændringer i, eller tilføjelser til de forsikringsbetingelser og -vilkår,
der er vedtaget i policen, hvorved dækningsomfanget forøges,
må kun finde sted med forudgående skriftlig samtykke fra
selskabet.
2.1
Præmieopkrævning er ikke udtryk for selskabets accept af
sådanne dækningsforøgende ændringer eller tilføjelser, med mindre der foreligger forudgående samtykke fra selskabet.
2.2
Foretages sådanne ændringer eller tilføjelser uden selskabets
forudgående samtykke, og selskabet dermed forpligtes til
at dække skader og tab, der omfattes af disse ændringer og
tilføjelser, betinger selskabet sig fuld regres overfor forsikringstageren for den udvidede dækningspligt.
2.3
I tilfælde af udvidet dækningspligt for selskabet som omtalt
ovenfor under punkt 2.2 er selskabet berettiget til at kræve
fuldt dækkende sikkerhed fra forsikringstageren for den omtalte
udvidede dækningspligt. Selskabet kan kræve sådan sikkerhed fra
forsikringstageren, såsnart selskabet er bekendt med risikoen for
den udvidede dækningspligt.
3
Efter udstedelsen af forsikringscertifikaterne er forsikringstageren
forpligtet til at kontrollere, at certifikaternes indhold er i overensstemmelse med de i forsikrings-kontrakten/policen aftalte forsikringsbetingelser og –vilkår. Herefter dateres og kontrasigneres
certifikatet af en for forsikringstageren underskrift-berettiget
person.
4
Forsikringstagers personlige login og password, samt sikkerhedscertifikat skal beskyttes påbnetryggende vis., sådan at uvedkommende ikke kan få adgang til systemet. Såfremt der måtte være
mistanke om, at uvedkommende har tilegnet sig adgang til login,
password, eller sikkerrhedcertifikat, skal selskabet straks underettes herom. Forsikringstager må ikke uden selksbets samtykke
udlevere login, password eller sikkerhedscertifikat til trediepersoner.
5
I tilfælde af fejludskrevne eller annullerede certifikater, skal der
gives meddelelse til selskabet herom.
6
Selskabet kan opsige nærværende aftale med 48 timers varsel.
I tilfælde af at certifikater udstedes med ændringer i eller
tilføjelser til de forsikringsbetingelser og -vilkår, der er nævnt i
policen, og dette sker uden forudgående samtykke fra selskabet,
kan nærværende aftale om udstedelse af certifikater opsiges
uden varsel.
.

