NORDLYS FORSIKRING
Tlf 75 54 40 88 / Faks 75 54 40 89
E-post: firmapost@nordlysforsikring.no

HAVARI INSTRUKS
1. Dersom et havari truer med å inntreffe eller er inntruffet, skal du uten ugrunnet opphold
varsle NORDLYS og holde oss underrettet om utviklingen. Ved eksplosjon og/eller brann
ombord, skal også nærmeste politimyndighet varsles snarest.
2. Ved sjøulykke hvor det har forekommet tap av liv, personskade, forlis eller
annen alvorlig skade på fartøy, utstyr eller last, eller nestenulykke med fare for liv, store
materielle skader eller alvorlig forurensning, skal ulykken/nestenulykken, i tillegg til
meldingen til forsikringsselskapet, også meldes til Sjøfartsdirektoratet senest innen 72
timer etter hendelsen.
3. Ved skader hvor tredjemann er berørt, er det av stor viktighet å sikre seg bevismidler,
samt få navn og adresse til mulige vitner til uhellet. Foreløpig skaderapport bør
oppsettes på stedet, og man bør hvis mulig forsøke å få motparten til å med undertegne
eller tiltre rapporten.
4. Skipsjournalen(dagboka) er et viktig dokument ved ethvert havaritilfelle og bør føres
fortløpende og nøyaktig, og alle viktige detaljer må medtas. Det anbefales å ha et
fotografiapparat ombord til sikring av ufravikelige bevismidler ved kollisjoner o.l.
5. Sikrede (Skipper og/eller eier) skal gjøre hva han kan for å avverge eller begrense tapet.
Før du treffer dine foranstaltninger, skal du – såfremt det er anledning til det, rådføre
deg med NORDLYS. Dersom NORDLYS gir bestemte forskrifter, skal du følge dem - med
mindre du skjønner at disse er utferdiget på grunnlag av uriktige eller mangelfulle
opplysninger om den faktiske situasjonen.
6. Sikrede plikter å foreta det nødvendige for å bevare og sikre krav mot tredjemann inntil
Nordlys selv kan ivareta sine interesser.
Telefonnr. etter kontortid:

Vakttelefon ved skade
For øvrig kan kontaktes:
Terje Haugvik, daglig leder
Gudolv Åkerøy, havarisjef
Tore Jakola, markedssjef

Mob. 97 51 81 87
Mob. 95 12 49 44
Mob. 95 19 63 51
Mob. 97 19 91 84

