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FÖRSÄKRINGSBREV
GARDS KASKO

FÖRSÄKRING FÖR MINDRE FARTYG

Datum: 2019-09-17
Försäkringsnr: 41168 1 / 3
Dokumentnr: 74016468

Detta försäkringsbrev innehåller förutsättningar för de avtal om försäkring som ingåtts mellan
försäkringstagaren och försäkringsgivaren enligt nedan.

DEL 1 Parter, försäkrade objekt, försäkringsperiod och försäkrat intresse

Försäkringsgivare: Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS

Fartygsnamn: Jehander 1

IMO nr/Signalbokstäver: 7006194

Försäkringstagare: Erik Thun AB

Ägare: Avatar Logistics AB
Dalsgatan 13
SE-602 32 Norrköping
Sweden

Alla personer och/eller företag som står namngivna som försäkrade och/eller medförsäkrade i detta
försäkringsbrev är solidariskt ansvariga för varje krav från Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS gällande
premier samt andra fordringar Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS har gentemot försäkringstagaren i
samband med denna försäkring.

Försäkringsperiod: 2019-11-01 - 2020-10-31

Fartygstyp: BULK CARRIER

Fartområde: Sweden

Flagg: Sweden

Byggår: 1970

Klass: LLOYDS REG.

GT: 836

Hemmahamn: Stockholm, Sverige
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DEL 2 Ansvarsbelopp, försäkringsbelopp och självrisker

Ansvarsbelopp och försäkringsbelopp

Kasko (försäkringsbelopp): Kaskoförsäkring med tillägg för maskinskada SEK 3.500.000

Kasko med krig SEK 3.500.000

Självrisk(er)

Kasko: Enskilt haveri (Planens 12-18 / 20-12 (d)): SEK 85.000 per skadetilfälle
Ansvar för kollision eller kontakt (Planens § 13-4) SEK 85.000 per skadetilfälle
Maskinavdrag (Planens § 20-12 (c)) 25% per skadetilfälle

SÄKERHETSFÖRESKRIFT
Det förutsätts att maskineri och tillbehör underhålles i enlighet med
producentens specifikation. Vattentankar och kylsystem skall vara dränerade
eller med påfylld kylvätska när så är nödvändigt.

DEL 3 Kasko försäkringsvillkor

Kasko försäkringsvillkor

Nordisk Sjöförsäkringsplan av 2013 (Planen), Version 2019, Kapitel 1-13 samt Kapitel 20, avsnitt 1,2 och 3, samt
eventuella ändringar med anledning av särskilt avtalade villkor påtecknade eller bifogade försäkringspolisen.
Krigsförsäkringsvillkor enligt Nordisk Sjöförsäkringsplan av 2013 (Planen), Version 2019, Kapitel 15.
För fullständiga kaskovillkor se: www.nordicplan.org. Vid förfrågan kan försäkringsgivaren översända kopia av
försäkringsvilkor och säkerhetsföreskrifter till försäkringstagaren.

Cefor klausul för begränsning och exkludering av försäkringstäckning vid sanktioner 2014

Ordalydelsen i denna klausul skall gå före all annan text i försäkringsavtalet som inte överensstämmer med
nedanstående ordalydelse.

Enligt denna klausul skall ingen försäkringsgivare anses ha tecknat försäkring och ingen försäkringsgivare skall
vara skyldig att ersätta skada eller tillhandahålla annan nytta under försäkringspolisen i det fall att tecknande av
sådan försäkring, ersättning av sådan skada eller tillhandahållande av sådan nytta kan utsätta försäkringsgivaren
eller dennes återförsäkringsgivare för sanktioner (vare sig primära eller sekundära), förbud eller restriktioner i
enlighet FN:s resolutioner, eller ekonomiska och handelsmässiga sanktioner, lagar eller förordningar i EU,
Storbritannien, USA, Frankrike, Ryska Federationen, Folkrepubliken Kina eller en stat där försäkringsgivaren
eller dennes återförsäkringsgivare har registrerat kontor eller har permanent driftsställe,

I det fall att försäkringsobjektet har nyttjats eller nyttjas i vilken som helst aktivitet som kan utsätta
försäkringsgivaren eller dennes återförsäkringsgivare för sanktioner (vare sig primära eller sekundära), förbud
eller restriktioner i enlighet med första stycket, har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen med 14
dagars varsel. Uppsägningen gäller även för inteckningshavaren, men försäkringsgivaren skall omedelbart
meddela inteckningshavaren om uppsägningen.

Ifall av att den svenska texten strider mot den engelska originaltexten i "Cefor Sanction Limitation and
Exclusion Clause 2014" skall den engelska originaltexten ha företräde.
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CLAUSE 380 10/11/03
INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or
expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a
means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme,
malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion,
insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or
terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses
(which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or
computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system
and/or firing mechanism of any weapon or missile.

Särskilda villkor och förutsättningar

DEL 4 Generella villkor avseende Kaskoförsäkring

Upplagsristorno

Återbetalning av premie p g a uppläggning medges ej.

Försäkringsperioden

Försäkringsavtalet gäller för perioden 2019-11-01 - 2020-10-31 och är gällande fram till dess att det blir
annullerat eller då ny försäkringspolis utfärdas.

Försäkringen blir automatiskt förnyad för 12 månader fr o m 2020-10-31 om inte försäkringstagaren eller
försäkringsgivaren varslar om uppsägning senast 2020-09-30.

Anspråk på skadeersättning

Anspråk på skadeersättning skickas till försäkringsgivaren enligt nedan:

Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS
Kittelbuktveien 31
4836 Arendal
NORGE

eller via e-mail till companymail@gard.no

Försäkringstagaren mister sin rätt till skadeersättning om anspråk på skadeersättning inte anmälts till
försäkringsgivaren inom sex månader från det försäkringstagaren fått kännedom om att fordran kan göras
gällande.

Utväxling av information

Försäkringstagaren samtycker till att upplysningar som framkommer i denna Försäkringspolis och andra
upplysningar som Försäkringsgivaren erhåller i förbindelse med försäkringens tecknande, t ex tekniska och
ekonomiska upplysningar om Försäkringstagaren eller upplysningar om Försäkringstagarens skadehistorik får
sammanställas och utbytas mellan alla sällskap i Gard Gruppen.




