Skibsforsikringen Frederikshavn G/F

KAPITEL 13

UDBETALING AF ERSTATNING M.V.
§ 67.
§ 68.
§ 69.
§ 70.
§ 71.
§ 72.
§ 73.

Udbetaling af erstatning.
Erstatningsbetaling for partiel havari.
Erstatningsbetaling for totalforlis.
Panthaverklausul.
Værnetingsregel.
Henvisning til konventionen.
Ikrafttrædelse.

35
Forsikringsbetingelser

Skibsforsikringen Frederikshavn G/F

Udbetaling
af erstatning

Erstatningsbetaling for
partiel havari

Transport af
erstatningsbeløb

Erstatningsbetaling for
totalforlis

Panthaverklausul

§ 67.
Udbetaling af erstatningsbeløb
sker til anordningsmæssig anvendelse gennem foreningens
kontor.

§ 68.
68.1.
Foreningen kan med
frigørende virkning udbetale erstatning for partielt havari til den
forsikrede, når reparationen er
udført, jvf. v. § 16.4.
68.2. Erstatningen udbetales
senest 4 uger efter, at erstatningsberegningen foreligger.
68.3. Ikke udbetalt erstatningsbeløb kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller udpantning for nogen rederne påhvilende personlig gæld, når
sådan retsforfølgning vil hindre,
at reparationen afsluttes eller
bevirke, at skibet tilbageholdes
af reparatøren.

68.4. Ikke udbetalt erstatningsbeløb kan borttransporteres af
den forsikrede, når transporten
sker til reparationens fyldestgørelse.

dækning for det beløb, som ligger inden for forsikringssummen, og kravet kan ikke overstige det beløb, som forsikringstageren ville have været berettiget til at få udbetalt. Udbetaling sker på betingelse af, at
panthaverens krav tiltransporteres foreningen.
Værnetingsregel

§ 71.
I tilfælde af retslig inddrivelse af
skyld til foreningen samt i tilfælde af søgsmål i øvrigt fra foreningen mod forsikringstagere,
anses disse at have værneting
ved retten i Frederikshavn.

Henvisning til
konventionen

§ 72.
I tilfælde, for hvilke ingen regler
måtte findes i vedtægterne og
forsikringsbetingelserne, afgøres erstatningsspørgsmålet eller andre forhold iht. de derom
gældende regler i Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april
1934.

Ikrafttrædelse

§ 73.
Foranstående forsikringsbetingelser træder i kraft den 1. april
1984 ved døgnets begyndelse
og finder anvendelse på skader, der indtræffer efter dette
tidspunkt.

§ 69.
Udbetaling af erstatning i tilfælde af totalforlis til panthavere
og rederiet sker på betingelse
af, at der imellem disse opnås
enighed om den orden, hvori
udbetaling skal ske.

§ 70.
70.1. Er forsikringen lovlig tegnet og i kraft, men har forsikringstagerens forhold medført,
at forsikringen over for ham er
ophørt eller indskrænket, vil
dette ikke fratage viljebestemte
panthavere i skib og assurancesum deres ret til erstatning,
når sådanne panthavere har
anmeldt deres ret over for foreningen inden forsikringsbegivenhedens indtræden.
70.2. Panthavere skal i sådanne tilfælde højest kunne kræve
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