Fiskeopdræt Dambrug
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Fiskeopdræt Dambrug

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen gælder for dit fiskeopdrætsanlæg, dambrug. Du kan vælge forskellige dækninger. I dette dokument beskrives de forskellige
dækninger nedenfor. Du kan vælge mellem henholdsvis Dambrug naturskade, brand og afbrud af vandtilførsel (1), Dambrug alle farer und
tagen sygdom (2) eller Dambrug alle farer (3). Dækningen for din forsikring fremgår ag forsikringsaftalen.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

(1) Dambrug naturskade, brand og afbrud af vandtilførsel

Alle farer (og alle dækninger)

storm, stormflod, oversvømmelse, isgang, jordskælv el
ler vulkanudbrud

Skader som leverandør, reparatør eller andre kan gøres
ansvarlig for

brand, eksplosion, direkte lynnedslag

Følger af påbud, forbud eller restriktioner givet af of
fentlig myndighed

Vandmangel ved brud på vandtilførselsledning, men
ikke ved tilstopning av denne

Er der nogen begrænsninger i dækningen?
(2) Dambrug alle farer undtagen sygdom

Forsikringen har blandt andet følgende begrænsninger:

Alt nævnt under (1) (se ovenfor)

Skader som følge af grov uagtsomhed eller forsæt

Andre pludselige og uforudsete skader undtagen syg
dom

Skader som skyldes manglende vedligeholdelse og/eller
ordinær slitage
Skade som følge af at vandtilførselsledning, kar eller an
dre tekniske installationer er svækkede ved materiale 
eller konstruktionsfejl

(3) Dambrug alle farer

Alt nævnt under (2) (se ovenfor)

Normalt svind eller uforklarlig forsvinding

Sygdom

Svigt i vandtilførsel som følge af frost eller tørke
Sygdom, skader eller mangler, som bestanden havde
før forsikringen trådte i kraft

Tillægsforsikringer
Udvidet sygdomsdækning
Omkostninger til fjernelse af døde fisk med indtil et af
talt beløb
Transportforsikring av fisk

ILA (infektiøs lakseanæmi) BKD (bakteriel nyresyge) og
klassisk Furunkulose som det må tegnes egen udvidet
sygdomsdækning for
Sygdom som følge av at yngel har været eksponeret for
ikke desinficeret havvand

Hvor er jeg dækket?
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Hvilke forpligtelser har jeg?
Du er forpligtet til at opgive korrekt information om din virksomhed ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden er du forpligtet
til at informere om ændring i risiko for eksempel: nye opdrætskar/-afdelinger, ændring i vandforsyning fra gennemstrømning til
f.eks. RAS (recirkulering). Døde fisk skal tages vare på indtil If har givet samtykke til destruktion. Forurening skal anmeldes til de
lokale miljømyndigheder og rømning til Fiskeristyrelsen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte for-faldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve
et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage
efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfal
der.
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Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren
som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

