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POSITIV UTVIKLING I MØRETRYGD

100.000 KJØRER UTEN FORSIKRING

Styret har nettopp behandlet regnskapet for 1. halvår.

Det er ikke lov å kjøre på veiene uten forsikring eller
ubetalt årsavgift,

Resultatregnskapet viste et teknisk overskudd på kr
24.324 og et ikke- teknisk overskudd på kr
11.074.658. Totalt ble overskuddet første halvår på
kr 11.098.982.

Konsekvensene for en som kjører uten forsikring kan
være fatale, fordi sjåføren må betale erstatning av
egen lomme.

Porteføljen innen landbasert forsikring øker jevnt og
trutt, nærmer seg nå kr 61 mill og skaderesultatet så
langt er godt. På sjøsiden er vi stabile med ca. 88
mill, total årlig omsetning i selskapet blir dermed ca
150 mill.

MØRETRYGD PÅ FACEBOOK
Som kanskje en del har fått med seg er Møretrygd nå
også på Facebook. Dette er gjort for å lette
kommunikasjonen fra selskapet og vi oppfordrer alle
til å gå inn og «like» siden.

– Det finnes egentlig ingen grense for hvor store
erstatningsbeløpene kan bli, sier Roger Stenseth,
fagdirektør i Trafikkforsikringsforeningen, TFF.
Hvert eneste år er mer enn 500 biler uten forsikring
involvert i ulykker.
Å kveste et annet menneske på livstid kan bli et
gjeldsmareritt.
– Vi har eksempler der sjåfør uten forsikring på bilen
har måtte betale fem millioner kroner fra egen lomme
i erstatning. Men beløpet kan bli mye høyere, sier
Stenseth.
Vi legger ut informasjon som vi mener er relevant for
våre kunder og tar gjerne mot både ris og ros.
Husk at Facebook er åpen for alle, slik at
personsensitiv informasjon og skadesaker ikke hører
hjemme der. Ta da heller direkte kontakt.

Når en uforsikret bil gjør skade vil den skadelidte
personer få erstatning fra TFF. Etter utbetalingen
derfra krever foreningen tilbake krone for krone fra
den uforsikrede.
Særlig i forbindelse med eierskifte, er det mange som
tror de har gyldig forsikring
(kilde: NRK)
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SKADEFOREBYGGENDE TILTAK

Kontakt Stansefabrikken AS på tlf. 919 01 990 eller
se nettsiden www.bonpet.no
Kontaktperson i Møretrygd:
Havarisjef Erling Kløvning, tlf. 472 33 885
eller ek@moretrygd.no

BÅTFØRERPRØVEN
Som de fleste vet er det ikke påbudt med båtførerprøven
for den som er født før 1980.

Som et ledd i vårt skadeforebyggende arbeid har
Møretrygd inngått avtale med Stansefabrikken AS
om levering av Bonpet Slukkeampulle og
håndslukker.
Ved å montere slukkeampulle eller frostsikker
håndslukker ombord i fartøyet gir vi deg tilskudd på
kr 600,- pr. enhet (inntil tre enheter per. fartøy),
maksimalt kr 1.800.
I tillegg reduserer vi egenandelen med kr. 5 000,hvis ampullen har blitt utløst og det likevel oppstår
skader. Du får også ny ampulle gratis fra oss.
Fakta om Bonpet Slukkeampulle:
 Leveres med monteringsbrakett.og
beskyttelsesgitte
 Utløses ved 90 grader celsius
 I maskinrom dekker hver ampull inntil 8 m3 i
lukkede rom eller motor inntil 240 hk.
 Verner mot branner av klasse A, B og F i
tillegg til brann i el.anlegg
I tillegg tilbyr vi Deflector håndslukker (6kg) som
inneholder den samme unike slukkevæsken.
Dette produktet er Ratt sertifisert og kan erstatte
lovpålagt pulver/skum apparat. I tillegg til å kunne
slukke brann, slipper du å tenke på sekundærskader
som oppstår etter å ha brukt et pulverapparat.

Vi tror likevel at det kan være nyttig for mange å ta
prøven. Vi har derfor bestemt oss for å støtte de av
våre fritidsbåtkunder som er født før 1980, men
likevel tar prøven. Støtten er på kr 650, tilsvarende
eksamensavgiften. Beløpet fås utbetalt når vi får
kopi av bestått vitnemål.
Kontaktperson i Møretrygd: Havarisjef Erling
Kløvning, tlf. 472 33 885 eller ek@moretrygd.no

ISM – SEMINAR 7. OKTOBER
Vi avholder seminar om ISM for fiskefartøy på Quality
Hotel Waterfront.
Tidspunkt: 0900 – 13 00
Program og invitasjon vil bli lagt ut på
www.moretrygd.no og www.facebook.com/moretrygd
.

Seminaret avsluttes med lunsj.

Frakt og mva. kommer i tillegg til den oppgitte prisen.

Bestilles direkte fra Stansefabrikken AS:
Mail: mtordre@stansefabrikken.no
Tlf.: 901 01 990
Husk å oppgi artikkelnummer, navn/firmanavn,
adresse, e-post og telefonnnummer når du
bestiller.

Send inn kopi av faktura og bekreft at du har
montert Bonpet, så mottar du tilskuddet fra oss
direkte til din bankkonto.
For mer informasjon:
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