
Small Craft 

Ledende aktør
Gard er en ledende aktør innen 
sjøforsikring i Norden når det  
gjelder kasko- og ansvarsforsikring 
(P&I) for så vel større som 
mindre fartøy i både nasjonal og 
internasjonal trafikk.

Gard har høy kompetanse innen 
skadehåndtering, risikobedømming, 
tekniske tjenester samt 
forebyggende tiltak. Vi følger 
utviklingen innen sjøfartsnæringen 
for å kunne tilby våre kunder 
de beste og mest tilpassede 
forsikringsproduktene.

Gards kasko- og ansvars- 
forsikring (P&I) for mindre 
fartøy i kommersiell drift
Gard kan tilby nordiske eierer av 
mindre fartøy i kommersiell drift, en 
tilpasset kasko- og ansvarsforsikring 
(P&I). 

Type fartøy
Forsikringen er tilpasset et stort 
antall mindre fartøystyper, f. eks. 
skyss- og passasjerfartøy i lokal fart, 
ferger, kystfrakteskip, fiskefartøy, 
slepebåter, arbeidsbåter, lektere.

Forsikringsvilkår og  
forutsetninger -  
Generelle forutsetninger
• Nordisk flagg. 

• Gyldig klasse, alternativt 
Skipskontrollens godkjennelse. 

• Max. 3.000 bruttotonn (GT). 

• Fartsområde: Nordisk farvann 
og Nordsjøen, inkl. Baltikum/Kiel 
kanal/Hamburg.

Forsikringssum
Kasko: Maks. USD 5 mill.

P&I (ansvarsforsikring):

a)  Begrenset P&I m/fast premie: 
 Maks. USD 50 mill. pr. hendelse 
(passasjerfartøy med max 50 
passasjerer).

b)  Begrenset P&I m/fast premie: 
 Maks. USD 20 mill. pr. hendelse 
(fiskefartøy, arbeidsbåter etc.).

c)  Standard P&I gjensidig dekning  
med ETC premie (estimert total 
premie) og det gis OGD (generell 
reder rabatt)(passasjerfartøy med 
over 50 passasjerer, tankfartøy, 
slepebåter, lektere etc.).

Gard – en markedsorientert forsikringsaktør 
med kunden i fokus 

Forsikringsomfang
Forsikringstilfeller kasko:
Totaltap, Skade på fartøyet, Ansvar 
ved kollisjon og støtning (RDC), 
Skade på faste og flytende objekter 
(FFO), berging.

Forsikringstilfeller P&I:
Bl.a. ansvar i forbindelse med  
Personskade (passasjer, besetning 
og 3. mann), Lasteskader, Oljesøl, 
Bøter, Vrakfjerning, Omkostninger.

Mulige tilleggsdekninger:
Tidstapforsikring, Krigsforsikring, 
maskin, is. 

Kontakt 

Mette Ellefsen 
Senior Underwriter

Tel + 47 37 01 92 69 
Mob + 47 94 52 92 69 
Email mette.ellefsen@gard.no

Ivar Rokne 
Senior Underwriter

Tel + 47 55 17 40 74 
Mob + 47 99 28 40 74 
Email ivar.rokne@gard.no

For more details on the cover,  
risk exposure and quote, please contact 
your Underwriter at Gard.


