The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Sjøforsikringsvilkår for næringsfartøy under 15 meter, Cefor Form 280 – oversikt
over endringene i forhold til Cefor Form 279
Dette notatet gir en oversikt over endringene i Cefor Form 280 i forhold til Cefor Form 279
og kan danne grunnlaget for forsikringsforetakets orientering til kundene. Det er gjort følgende
endringer i vilkårene:
§ 1-4 Eierskifte
Ved eierskifte av forskingsobjektet, eller ved eierskifte av den kontrollerende aksjeposten eller
en aksjepost som utgjør 50% eller mer, opphører forsikringene. Foretaket svarer likevel for
forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet med mindre den nye eier
har tegnet forsikring (ref. FAL § 7-2)
Fiskefartøy eller andre arbeidsbåter er ofte eid av et Aksjeselskap. Hensikten med den gamle
§1-4 var å fange opp tilfeller da fartøyet ble solgt og dermed utgjorde en endring av faren
assurandøren hadde tatt på seg. Det er mulig at ikke fartøyet selv, men aksjer i selskapet selv,
som eier fartøyet, blir solgt. Dette prøver den nye ordlyden å fange opp.
§ 2-6 Transport av fartøyet
Uten særskilt avtale, omfatter forsikringen ikke transport av fartøyet, med unntak av kort
transport av fartøyet til og fra vinteropplag.
Ordet kort ble introdusert i teksten. Tanken er at transport til og fra vinteropplaget skal være
så kort så mulig, selv om definisjonen på dette kan være litt avhengig av hver enkelte tilfelle.
§ 4-2 Ved landligge - herunder opplag
Nytt avsnitt vedrørende batteriladere
Batterilader til fartøyets batterier for fremdrift, drift og operasjon, skal være fastmontert, CE
merket og godkjent til aktuelt bruk, samt montert og tilkoblet av godkjent service personell.
Det er ikke tillatt å benytte løs batterilader for lading av fartøyets batterier så lenge batteriene
befinner seg om bord i fartøyet.
§ 11-4 Begrenset maskinskadedekning
Begrepet «maskinrom» er endret til «rom som inneholder maskineri eller batteripakker»
§§ 13-7, 15-4, 17-1, 20-1 Egenandel
De generelle egenandelenes minimum og maksimum beløp er oppjustert til henholdsvis
kr 10.000 og kr 100.000

