PANTAENIUS YACHT BETINGELSER ANGÅENDE ANSVAR OVER FOR TREDJEMAND
(PYAB)

31061/DK/0110
§ 1 Dækning
I. Grundlæggende Dækning
1. a) Forsikringen dækker sikrede og medforsikrede
personer i tilfælde af, at en tredje part gør et retsligt
erstatningskrav gældende for personskader, materielle
skader eller økonomiske skader, som er opstået i forbindelse med ejerskab og brug af det fartøj, der er angivet i policen. Forsikringen inkluderer: erstatningsansvar i
forbindelse med ejerskab eller brug af skibsjoller, vandsports- og dykkerudstyr benyttet i forbindelse med fartøjet, erstatningsansvar i forbindelse med trækning af
vandskiudøvere og udøvere af parasailing, erstatningsansvar i forbindelse med direkte eller indirekte følger
af forandringer i de fysiske, kemiske eller biologiske
vandforhold, herunder undervandsforhold (vandforurening), hvor økonomiske skader forårsaget af vandforurening
behandles som materielle skader, erstatningsansvar for
skader på selvstændige og ansatte, som de har pådraget
sig under udførelse af arbejde på båden.
b) Der er også forsikringsdækning for eftersøgnings- og
redningsomkostninger, der påløber på grund af utilsigtet
aktivering af nødhjælpsanordninger som EPIRB eller
GMDSS, hvor der ikke er nogen nødsituation, i tilfælde,
hvor disse omkostninger ikke generhverves andre steder.
2. Medforsikrede personer er:
a) ejeren (hvis denne ikke er sikrede),
b) kaptajn og besætning, såvel som enhver anden person, der er gæst ombord på fartøjet med ejerens eller
sikredes samtykke.
c) enhver person, der med ejerens eller sikredes samtykke i forbindelse med fartøjet bruger en slæbejolle
eller vandsports- eller dykkerudstyr tilhørende fartøjet,
d) vandskiudøvere og udøvere af parasailing, der trækkes af fartøjet eller fartøjets joller; denne dækning
gælder dog kun, hvis risikoen ikke er dækket af anden
forsikring (subsidiær dækning).
II. Udvidet skibsfører ansvarsforsikring
1. Forsikringsdækning under I. nummer 1 ydes til sikrede
som en fysisk person og til medlemmerne af besætningen
som medforsikrede personer, for erstatningsansvar i
forbindelse med brugen af et andet fartøj, der ikke er
angivet i denne police, inklusive dette fartøjs joller, som
sikrede har chartret eller lånt til eget brug og som er
under dennes kommando som skibsfører (skibsførers
ansvarsforsikring).
2. Skibsførerens ansvarsforsikring giver kun dækning for
erstatningsansvar i forbindelse med beskadigelse af det
chartrede eller lånte fartøj, fartøjets udstyr, inventar og
tilbehør, der er direkte forårsaget af grov uagtsomhed hos
sikrede eller den medforsikrede person. I et sådant tilfælde er selvrisikoen DKK 18.000.
3. Skibsførerens ansvarsforsikring yder kun erstatning,
hvis tabet, beskadigelsen eller erstatningsansvaret ikke er
dækket af anden forsikring, i særdeleshed forsikring, der
hører til det chartrede eller lånte fartøj (subsidiært i
forhold til skibsførers ansvarsdækning).
§ 2 Dækningens område
Forsikringen er gældende over hele verden.
§ 3 Dækningens omfang
1. Forsikringsselskabets forpligtelser omfatter vurdering af
erstatningsårsagen, afvisning af uretmæssige erstatningskrav og betaling af erstatning, hvor skader er blevet
fastlagt ved en juridisk bindende retsafgørelse, ved en
forligsaftale indgået eller godkendt af forsikringsselskabet

eller ved indrømmelser givet eller godkendt af
forsikringsselskabet.
2. Forsikringsselskabet er bemyndiget til at betale og/eller
afvise erstatningskrav, som defineret i § 3.1 på vegne af
sikrede eller medforsikrede personer. Hvis den forsikrede
person forhindrer afslutningen af uoverensstemmelse om
et erstatningskrav, som forsikringsselskabet ønsker at
afgøre ved hjælp af anerkendelse, betaling eller kompromis, er forsikringsselskabet ikke ansvarlig for de
resulterende yderligere udgifter i forbindelse med den
primære sag, renter og omkostninger.
3. Den maksimale kompensation bevilget af forsikringsselskabet for hvert erstatningskrav er de forsikringssummer, der er angivet i policen. En række erstatningskrav, der opstår ud fra en enkelt årsag og tidsperiode, behandles som en enkelt forsikringsbegivenhed.
Undtaget ved skader, der afgøres efter amerikansk eller
canadisk
lovgivning,
fratrækkes
forsikringsselskabet
udgifter til omkostninger, herunder omkostninger og
udgifter til undgåelse eller reduktion af erstatningskravet,
ikke som kompensation fra forsikringssummerne. For
skader, der afgøres efter amerikansk eller canadisk lovgivning, uanset værneting, fratrækkes forsikringsselskabets
udgifter til omkostninger, herunder omkostninger og udgifter til undgåelse eller reduktion af erstatningskravet,
som kompensation fra forsikringssummerne. Det samlede
kompensationsbeløb for alle forsikringsbegivenheder i
løbet af et enkelt policeår er begrænset til to gange de
forsikringssummer, der er angivet i policen.
4. I tilfælde af, at det angivne fartøj konfiskeres som
resultat af et erstatningskrav, der er dækket af disse
betingelser, strækker forpligtelsen til at yde skadeserstatning sig også til fremskaffelsen af officiel eller
retsligt fastlagt sikkerhedsdepositum på op til et beløb på
DKK 750.000,00.
§ 4 Undtagelser
Denne forsikring dækker ikke følgende erstatningskrav:
1. Ethvert erstatningskrav, som opstår på et tidspunkt,
hvor fartøjet anvendes til andre formål end sportslige eller
fritidsmæssige formål (herunder erhvervsmæssig underholdning), medmindre sådan anden anvendelse (f.eks.
bareboat charter/skippercharter) på forhånd er specielt
aftalt med forsikringsselskabet.
2. Erstatningskrav, som opstår på et tidspunkt, hvor
fartøjet
a) føres af en person, der ikke er i besiddelse af licenser,
påkrævet af relevante myndigheder, til at føre fartøjet, hvorimod forsikringsselskabets forpligtelser over
for andre sikrede personer fortsætter, hvis sikrede
eller ejer havde rimelig grund til at tro, at føreren
havde den relevante licens, eller hvis en uautoriseret
person (f. eks. en person uden sikredes eller ejers
tilladelse) fører fartøjet.
b) benyttes til deltagelse i eller træning til kapsejlads for
motorbåde, der udelukkende handler om opnåelse af
høje hastigheder.
3. Erstatningskrav, der opstår som følge af brug af
dykkerudstyr, hvis personen, der benytter udstyret, ikke
har dykkerlicens.
4. Erstatningskrav fra sikrede eller ejeren mod de medforsikrede.
5. Erstatningskrav mellem de medforsikrede personer for
materielle skader beløbende sig til mindre end DKK 1200.
Dette gælder også for erstatningskrav fra medforsikrede
personer mod sikrede eller ejeren.
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6. Erstatningskrav efter kontrakt eller specielt tilsagn, som
udvider ansvaret i forhold til, at der ikke forelå kontrakt
eller specielt tilsagn.
7. Erstatningskrav om kompensation i bødeform, især
såkaldte Punitive Damages.
8. Erstatningskrav, der udspringer af arbejdsulykker og
gøres gældende af professionelle besætningsmedlemmer
ansat på fartøjet, mod sikrede eller ejer. Dog dækkes
gyldige regreskrav for udbetalte sociale ydelser.
9. Erstatningskrav, der opstår på grund af vandforurening,
som defineret i § 1 I., afsnit 1, hvis denne vandforurening
skyldes tilførsel af vandforurenende elementer til vandet
eller anden tilsigtet påvirkning heraf, forsætlig overtrædelse af vandbeskyttelseslovgivning, forskrifter eller
officielle direktiver, såvel som krig, civile optøjer eller uroligheder, handlinger dekreteret af offentlige myndigheder
eller jordskælv.
10. Erstatningskrav fra enhver person, der med overlæg
og ulovligt har forårsaget tredjepartens tab.
§ 5 Retsstilling for personer, der er dækket af denne
kontrakt
1. Kun sikrede har ret til at udøve de medforsikrede
personers rettigheder.
2. Sikredes forpligtelser i henhold til disse betingelser
gælder på lige vilkår for medforsikrede personer (§ 1 I
nummer 2). Sikrede såvel som medforsikrede personer er
ansvarlige for at opfylde forpligtelserne.
§ 6 Forpligtelser i tilfælde af en forsikringsbegivenhed
1. En forsikringsbegivenhed er en hændelse, der kan
resultere i et erstatningskrav dækket af denne kontrakt.
2. Sikrede er forpligtet til straks at informere
forsikringsselskabet om enhver forsikringsbegivenhed.
3. Sikrede er forpligtet til at træffe alle nødvendige
forholdsregler, der må anses for at være passende og
rimelige for at undgå eller reducere erstatningskravet og
til at rette sig efter alle instruktioner, der gives af
forsikringsselskabet..
4. Forsikringstager er forpligtet til at forsyne forsikringsselskabet med detaljerede og nøjagtige rapporter om
omstændighederne ved forsikringsbegivenheden. På forlangende er sikrede desuden forpligtet til at give forsikringsselskabet oplysninger, som selskabet anser for at
være nødvendige for at klarlægge erstatningskravets omstændigheder og omfanget af forsikringsselskabets forpligtelse til at yde dækning.
5. Skulle der opstå retslige handlinger i forbindelse med
erstatningskravet, er sikrede forpligtet til at lade
forsikringsselskabet overtage sagen.
6. Hvis en af forpligtelserne defineret i § 6.2 til § 6.5 ikke
overholdes, er forsikringsselskabet ikke ansvarligt i videre
omfang, end det ellers ville have været, hvis forpligtelserne havde været overholdt. Selskabets forpligtelser afgøres
i øvrigt i henhold til forsikringsaftalelovens § 21 - § 23.
7. Hvis sikrede svigagtigt opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af forsikringsselskabets ansvar, er forsikringsselskabet berettiget til helt eller delvist at afvise dækning.
§ 7 Dækningens starttidspunkt
Dækning indtræder på den i policen anførte dato og på det
anførte klokkeslæt.
§ 8 Kontraktens varighed, opsigelse
1. Denne kontrakt er gældende i et år og fornyes automatisk hvert år, medmindre den opsiges af en af parterne med et varsel på løbende måned plus 30 dage.
2. Hvis fartøjet overdrages til ny ejer, ophører denne
kontrakt på overdragelsesdatoen. Det påhviler sikrede
straks at dokumentere faktiske dato for overdragelse ved
at fremsende en kopi af salgsaftalen, så eventuel
tilbagebetaling af præmie kan udregnes. Den nye ejer er

dækket midlertidigt i overensstemmelse med vilkår og
betingelser i denne kontrakt i 14 dage efter overdragelsesaftalen, medmindre den nye ejer er dækket af
sin egen forsikring.
§ 9 Meddelelser, erklæringer
Alle meddelelser og erklæringer til forsikringsselskabet
givet af sikrede og medforsikrede personer i henhold til
denne kontrakt anses som gyldige, når de er afgivet til
Pantaenius A/S.
§ 10 Generelle betingelser
1. Betalinger fra forsikringsselskabet og sikrede foretages
i den samme valuta som den forsikrede sum og præmie
angivet i policen. Dette gælder også, hvis det dækkede
erstatningskrav skal betales til fordringshaver i en anden
valuta.
2. Retten til skadeserstatning må ikke overdrages uden
forsikringsselskabets samtykke.
3. Er forsikringen tegnet hos mere end et forsikringsselskab, hæfter det enkelte forsikringsselskab alene
for sin andel og ikke solidarisk. Pantaenius A/S vil på forlangende oplyse navnene og andelene på deltagende
tegningsgaranter. Aftaler indgået mellem det førstnævnte
forsikringsselskab (Ledende forsikringsselskab) og sikrede
er bindende for alle øvrige deltagende forsikringsselskaber. Denne bemyndigelse gælder også i tilfælde af
retslige handlinger. Det ledende forsikringsselskab må
derfor lede retslige tvister, som fordringshaver eller sagsøgt, i sit eget navn på vegne af alle de øvrige deltagende
forsikringsselskaber.
4. Denne kontrakt er underlagt dansk lovgivning, især
forsikringsaftaleloven.

