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Klausul for slæbebåde 

 
For slæbebåde forsikret i henhold til den til enhver gældende version af Nordisk 
Søforsikringsplan af 2013 (Planen). 
 
 
I stedet for Planens § 13-1 gælder følgende: 
Assurandøren holder forsikrede skadesløs for ansvar som forsikrede bliver pålagt for tab 
som den forsikrede slæbebåd med tilbehør, udstyr eller last har forårsaget ved sammenstød 
eller stød. 
 
Assurandøren dækker imidlertid ikke: 
 
(a)  ansvar for skade på person eller tab af liv, 
 
(b)  andre tab tilføjet passagerer og mandskab på den forsikrede slæbebåd eller slæbet, 
 
(c)  ansvar for skade på eller tab af last, andre genstande ombord i den forsikrede slæbebåd 

eller slæb, eller udstyr som slæbebåden eller slæbet benytter, 
 
(d)  ansvar overfor befragtere eller andre hvis interesse er knyttet til den forsikrede 

slæbebåd eller slæbet, 
 
(e)  ansvar for forureningsskader og skader ved brand eller eksplosion forårsaget af olie eller 

andre flydende eller flygtige stoffer, kontaminationsskader forårsaget af radioaktive 
stoffer og skader på koralrev og andre miljøskader. Hvis den forsikrede slæbebåd har 
stødt sammen med et andet skib, erstattes dog ansvar for sådanne skader på dette skib 
med tilbehør og last, 

 
(f)  ansvar for tab som last eller bunkers ombord på den forsikrede slæbebåd eller slæbet 

forårsager, 
 
(g)  ansvar for tab forvoldt ved den forsikrede slæbebåds eller slæbs brug af anker, 

fortøjnings - og slæbeudstyr, laste- og losseanordninger, landgange o.l., og ansvar for 
skade på eller tab af disse genstande ombord den forsikrede slæbebåd, 

 
(h)  ansvar for fjernelse af vraget af den forsikrede slæbebåd eller slæb og for 

færdselshindringer skabt af den forsikrede slæbebåd eller slæbet, 
 
(i)  refusion af beløb som tredjemand har betalt som erstatning for tab som nævnt ovenfor 

under (a) til (h). 
 
Planens § 4-16 gælder ikke i forhold til slæbet, med mindre dette er et skib. 
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