FISKEOPPDRETT, SETTEFISK
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: If Skadeforsikring NUF

Produkt: Fiskeoppdrett, Settefisk

Postboks 240, 1326 Lysaker. Org.nr 981 290 666. Filial av If Skadeförsäkring AB (publ) i Sverige

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Ifs
Fiskeoppdrettsforsikring, settefisk. Fullstendig informasjon med dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i
forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring, vil du finne i ditt forsikringsbevis.
Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen gjelder for biomasse i landbasert oppdrettsanlegg. Art og lokasjon er angitt i forsikringsbeviset. Du kan
velge ulike forsikringsdekninger. I dette faktaarket beskrives hva som er dekket i de ulike forsikringsdekningene. Du
kan velge mellom henholdsvis Grunndekning (1), Alle farer unntatt sykdom (2) eller Alle farer (3). For å se hva som
gjelder spesielt for din forsikring, må du se i ditt forsikringsbevis.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker tap eller forsvinning av
fisk som følge av:
(1) Grunndekning
Storm, stormflo, skred, flom, isgang,
jordskjelv eller vulkanutbrudd.
Brann, eksplosjon, direkte lynnedslag,
nedsoting og skade forårsaket av
luftfartøy.
(2) Alle farer unntatt sykdom

Skade ved sprengningsarbeider som utføres
på forsikringsstedet.
Tilstopping av vannledning eller vanninntak.
Påbud, forbud eller restriksjoner gitt av
offentlig myndighet.
Skader som skyldes manglende vedlikehold
og/eller ordinær slitasje.
Normalt svinn, eller uforklarlig forsvinning.

Alt nevnt under (1).

Skader som følge av at
vanntilførselsledning, kar eller andre
tekniske installasjoner er svekket ved
material - eller konstruksjonsfeil, korrosjon
eller slitasje, eller at de ikke har de tilsiktede
egenskaper.

Andre plutselige skader.
(3) Alle farer
Alt nevnt under (2).
Sykdom .

Svikt i vanntilførsel som følge av frost eller
tørke.
Skade som leverandør, reparatør eller andre
kan gjøres ansvarlig for, eller skade som
omfattes av leverandørs garanti eller annet
kontraktsforhold.

Tilleggsdekninger som kan velges
Utvidet sykdomsdekning.
Kostnader til fjerning av død fisk med inntil
et avtalt beløp.
Transportforsikring av fisk.

Sykdom, skade eller mangel av noe slag som
bestanden hadde før forsikringen trådte i
kraft.

Nedslakting, destruksjon eller sanering, med
mindre man har tegnet utvidet
sykdomsdekning for ILA, BKD og klassisk
furunkulose.

Er det noen begrensninger i dekningen?
Akvakulturloven av 17.juni 2005 nr.79 samt
forskrifter og vilkår utferdiget med hjemmel
i denne lov skal følges.
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Se vilkårets punkt 8 for å finne
sikkerhetsforskrifter som omfatter din
forsikringsavtale

Hvor gjelder forsikringen?
Norge, dersom ikke annet er beskrevet i forsikringsavtalen

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å
informere om endring i risiko for eksempel: ny lokalitet, nytt utstyr. Død fisk skal tas vare på til If har gitt
samtykke til destruksjon. Forurensning skal meldes til det lokale forurensningstilsyn og rømming til
Fiskeridirektoratet.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med
forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl.
00:00. Forsikringen gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp på If.no dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige
grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet inneholde opplysning om dato for
flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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