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Positiv utvikling i Møretrygd
Innen landbasert forsikring ligger vi an til en
omsetning på ca kr 57-58 mill ved årsskiftet.
Den positive utviklingen i selskapet fortsetter
med vekst innen landbasert forsikring og relativt
lite skader innen både sjø og land.
Porteføljen innen landbasert forsikring var pr.
30.9. på kr 54,4 mill og innen sjøforsikring stabil
på rundt kr 88 mill. Landbasert antas å komme
opp på nærmere kr 57 mill ved utløpet av året.
Skadebildet innen landbasert er veldig bra, nede
på under 50% skade og sjøforsikring ligger i
overkant av 50%.

dette gjør at forsikringssummene må justeres for
å fange opp hele eller deler av det økte
ansvaret. Selv om ansvarsgrensen øker, vil
dette på kort sikt trolig ikke føre til vesentlig
endrede erstatningsutbetalinger.

Kostnadene ved å reparere har økt de siste
årene, men på grunn av gunstig skadeforløp har
Møretrygds resultater innenfor sjøforsikring vært
godt. Styret har derfor vedtatt å ikke
gjennomføre generelle premieøkninger innenfor
sjøforsikring for 2015.

Sjøforsikring 2015
Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 ble innført
for alle fartøy over 15 meter fra 1.1.2013 og der
er ikke forslag om endringer i vilkårene for 2015.
Planen vil bli revidert i løpet av 2015 med
virkning fra 1.1.2016.
Det blir innført en ny klausul for kjøle og
fryseanlegg med freon som kjølemedium.
Assurandørens ansvar begrenses til kostnadene
ved å reparere tilbake til samme stand som før
skaden. Det betyr at en evt. ombygging til
ammoniakk eller andre kjølemedium ikke vil
være dekket.

For ansvarsforsikring (P&I) øker de lovfestede
ansvarsgrensene (globalbegrensningen) for alle
fartøy til minimum kr 62 mill. fra 8. juni 2014,

Vi har gjennomført forhandlinger med
Gjensidige om premien for pakkeforsikring for
2015 og har oppnådd en reduksjon på ca. 6%
fra 2014. Premien er på linje med andre tilbud i
markedet.
Styret har vedtatt en premierabatt for
sjøforsikring på 12,5% til direkte kunder. Dette
er på samme nivå som for fjoråret.
Landbasert forsikring 2015
Der er ingen vesentlige endringer av vilkårene
fra 2014 til 2015.
Fullverditakstene og innbosummene økes med
indekser beregnet av Statistisk Sentralbyrå. Fra
1.1.2015 økes bygningsindeksen med 6,6% og
innboindeksen med 2,2%. For maskiner og
utstyr i næringslivet økes indeksen med 1,3 %.
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Resultatet så langt
Vi la fram et godt kvartalsregnskap
pr. 30. september med et samlet overskudd på
kr 13,1 mill.
Til tross for mye turbulens på verdens børser i
oktober og november er resultatet ved utgangen
av oktober enda bedre.

Under forutsetning av en god desember ser
2014 ut til å kunne bli et like bra år som 2013.

Vintersjekk for hus og hytte
Både hus og hytte bør passes litt ekstra på før
vinteren og kuldegradene kommer for fullt. Det
er ikke lenge siden de harde vintrene i 2010 og
2011. Disse ble kostbare både for kundene og
forsikringsselskapene.
Rens sluk både ute og inne
Sluk og takrenner ute bør sjekkes og renskes
skikkelig hver høst, for å sikre at vannet renner
unna.
Tilstrekkelig varme på
Når du reiser fra hytta og stenger for vinteren,
skal hovedvannkrana stenges og rørene
tømmes for vann for å unngå frostsprengte rør
og vannskader.
Vannskadene som oppstår når du er bortreist
blir ofte svært omfattende og kostbare å
utbedre, siden vannet får flomme mye utover før
det oppdages. Ofte skyldes skaden lekkasjer fra
skjulte vannrør og gamle rør som for lengst er
modne for utskiftning.

I november lyste vi ut flere stillinger i selskapet.
Noen av stillingene er nyopprettede og andre er
for å erstatte medarbeidere som går av med
pensjon.
Vi søker etter:
- Havarisjef
- Leder privatforsikring
- Økonomimedarbeider
- Selgere privatforsikring
- Skadesjef brann/kombinert

Dersom boligen har skjulte vannrør og er eldre
enn 50 år anbefales lekkasjestopper.
Ti råd mot vannskader
1. Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
2. Steng
hovedstoppekranen når du
reiser bort
3. Rengjør sluk
med jevne
mellomrom.

Søknadsfristen gikk ut 19. november og etter
hvert som nyansettelsene er på plass vil de bli
behørig annonsert.

4. Takrennene
bør sjekkes og
renskes om høsten.

Røykvarslerens dag

I forbindelse med røykvarslerens dag hadde vi
åpent hus ved kontora i Fosnavåg og Volda.
Arrangementet ble godt besøkt og vi fikk
avsetning på mange gratis batterier.

5.

Husk tilstrekkelig varme for å unngå
frostsprengning av vannrør.

6.

Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om
natten, eller når du ikke er hjemme.

7.

Bytt ut gamle slanger til vaske- og
oppvaskmaskin.

8.

Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om
du er bortreist. Bruk gjerne naboer,
vaktselskap etc.

9.

Bruk fagfolk ved renovering og oppussing
av våtrom.

10. Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og
forsøk å fjerne vannet.
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