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Responsum nr. 3108 af 28. marts 1995 

To brødre fra Nordsjælland havde sammen købt en fiskekutter i Esbjerg. Under 

sejlads tæt på land på vej fra Esbjerg mod Nordsjælland skiftedes de til at styre 

fiskekutteren. De led begge af søvnmangel pga. hårdt fiskeriarbejde i flere døgn 

forud for sejladsen. På et tidspunkt faldt den bror, der havde vagten, i søvn, og 

fiskekutteren grundstødte og totalforliste.  

 

Kaskoforsikringsbetingelserne for fiskekutteren indeholdt følgende bestemmelse:  

»Par. 18. Undtagne risici. Forsikringen dækker ikke i følgende tilfælde: ...  

 

Har den forsikrede fremkaldt forsikringsbegivenheden ved uagtsomhed, der ikke 

kan betegnes som grov, kan foreningen afkorte indtil 5% i erstatningen.«  

 

Forsikringsselskabet udnyttede denne adgang til at afkorte erstatningen med 5 

% som følge af simpel uagtsomhed.  

 

Til brug for sagens behandling i Højesteret stillede parterne følgende spørgsmål 

til Assurandør-Societetet:  

 

Spørgsmål 1: Kan det anses overensstemmende med gældende forsikringsmæs-

sig skik og brug inden for kaskoforsikring, at et forsikringsselskab påberåber sig 

simpel uagtsomhed hos den sikrede, eller en med hvem den sikrede måtte blive 

identificeret til reduktion af erstatningssummen med 5% ved totalskade?  

 

Spørgsmål 2: Såfremt sådan bestemmelse efter societetets opfattelse ikke er 

påberåbt i nyere tid i større omfang, anmodes societetet om at tilkendegive, 

hvorvidt forsikringsmæssig skik og brug efter societetets opfattelse er anderle-

des på området for forsikring af skibe, herunder fiskefartøjer?  

 

Societetet svarede følgende:  

 

Assurandør-Societetet er ikke bekendt med, i hvilken udstrækning de i henhold 

til spørgsmål 1 mulige afkortninger er påberåbt.  

 

I henhold til bestemmelserne i Dansk Søforsikrings-Konvention og de ved kasko-

forsikring af fragt- og passagerskibe anvendte standardbetingelser kan der ikke 
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ske fradrag i erstatningssummen i tilfælde af simpel uagtsomhed hos den forsik-

rede.  

 

Ved kaskoforsikring af fiskefartøjer er det almindeligt, at forsikringsbetingelser-

ne indeholder bestemmelser om afkortning ved sådan simpel uagtsomhed, der 

dog i henhold til FAL § 20 ikke kan overstige 5%.  

 

Inden for andre kaskoforsikringstyper er det derimod ikke sædvanligt at anven-

de tilsvarende afkortningsregler, jf. Lyngsø, Dansk Forsikringsret, 7. udgave, s. 

242. 


