Forsikringspligt ved skolers m.fl.’s sejlads med elever

Den 2. august 2013
Vores reference:

Den 1. april 2013 trådte der nye regler i kraft om erstatningsansvar ved ulykker i forbindelse med søtransport af passagerer. Reglerne findes i EU-forordning nr. 392/2009, i søloven og i bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2013.
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Reglerne finder anvendelse, når der udføres erhvervsmæssig passagertransport. Reglerne
skal sikre, at den, der er ansvarlig for et skibs drift, har økonomiske muligheder for at
dække erstatninger, når en passager kommer til skade eller dør i forbindelse med en
skibsulykke.
Reglerne fastsætter et objektivt ansvarlig (dvs. ansvar uden skyld) for skader på passagererne. Derudover har den, der udfører sejladsen, pligt til at tegne en forsikring, der
dækker ansvaret.
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Skolers, efterskolers og andres egen sejlads med elever vil normalt være omfattet af forsikringspligten.
Det gælder, når elever i skolens regi deltager i sejlads med skibe/fartøjer, herunder lystfartøjer, kanoer, kajakker, sejlbrætter eller oppustelige gummibåde eller lignende, når
sejladsen foregår under ledelse af en repræsentant for skolen. Det gælder også, når eleverne selv medvirker til fartøjernes fremdrift eller navigation (f.eks. ved at ro eller sætte
sejlene).
En skole vil i disse tilfælde derfor have pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker ansvaret for skader på eleverne og deres ejendele ved ”søulykker”, dvs. ved skibsbrud, kæntring, kollision stranding m.v.
Skolen har omvendt ikke pligt til at tegne en forsikring efter de nye regler, hvis skolens
elever deltager i en sejlads, hvor det er andre end skolen eller skolens repræsentanter,
der står for skibets/fartøjets drift. Det gælder f.eks. hvis der købes billetter til en almindelig passagersejlads. Det er den, der reelt varetager skibets/fartøjets drift og udfører sejladsen, som har pligt til at have forsikringen.
Der findes en mere detaljeret beskrivelse af forsikringspligtens omfang og indhold på
Søfartsstyrelsens hjemmeside, www.sofart.dk (\Skibe\Syn af skibe\Vejledning om passagerforsikring for større og mindre skibe), eller ved at følge dette link:
http://www.soefartsstyrelsen.dk/skibe/synafskibe/sider/nyeforsikringsre
glerforpassagerskibe.aspx.
Spørgsmål om ovenstående kan rettes til undertegnede på nedenstående e-mailadresse
eller til chefkonsulent Birger Lind (BIL@dma.dk).
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