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Klausul for slepebåter 
 
For slepebåter forsikret i henhold til den til enhver tid gjeldende versjon av Nordisk 
Sjøforsikringsplan av 2013, (Planen). 
 
 
Istedenfor Planens § 13-1 gjelder: 
Assurandøren svarer for ansvar som sikrede blir pålagt for tap som den forsikrede 
slepebåten med tilbehør, utstyr og last har voldt ved sammenstøt eller støtning. 
Assurandøren svarer også for ansvar som oppstår mens den forsikrede slepebåten foretar 
sleping, eller som er forårsaket av slepingen. 
 
Assurandøren svarer allikevel ikke for: 
 
(a)  ansvar for skade på person eller tap av liv, 
 
(b)  annet tap tilføyet passasjerer og mannskap på den forsikrede slepebåten eller  
      slepet, 
 
(c)  ansvar for skade på eller tap av last, andre gjenstander ombord i den forsikrede 
       slepebåten eller slepet, eller utstyr som slepebåten eller slepet benytter, 
        
(d)  ansvar overfor befraktere eller andre hvis interesse er knyttet til den forsikrede 
       slepebåten eller slepet, 
 
(e)  ansvar for forurensningsskader og skader ved brann eller eksplosjon voldt av olje 
      eller andre flytende eller flyktige stoffer, kontaminasjonsskader voldt av radio- 

aktive stoffer og skader på korallrev og andre miljøskader. Hvis den forsikrede 
slepebåten har støtt sammen med et annet skip, erstattes dog ansvar for slike skader 
på dette skip med tilbehør og last, 

 
(f)   ansvar for tap som last eller bunkers ombord den forsikrede slepebåten eller  
       slepet volder, 
 
(g)  ansvar for tap voldt ved den forsikrede slepebåtens eller slepets bruk av anker,  
      fortøynings- og slepegods, laste- og losseinnretninger, landganger o.l. og ansvar  
      for skade på eller tap av disse gjenstander ombord i den forsikrede slepebåten, 
 
(h)  ansvar for fjerning av vraket av den forsikrede slepebåten eller slepet og for 
      ferdselshindringer skapt av den forsikrede slepebåten eller slepet. 
 
(i )  refusjon av beløp som tredjemann har betalt som erstatning for tap som er nevnt 
      under (a) til (h). 
 
Planens § 4-16 gjelder ikke i forhold til slepet, med mindre dette er et skip. 
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