PAKKEFORSIKRING 2016- FISKEBÅT
Dette dokumentet gjelder som bevis for at reder har inngått forsikringsavtale ihht. tariffavtale mellom
Fiskebåtredernes Forbund og Landsorganisasjonen/Norsk Sjømannsforbund. Forsikringen er tegnet i
Møretrygd Gjensidig Forsikring og Gjensidige Forsikring.
Gjensidige Forsikring er forsikringsgiver for Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring og
Gruppelivsforsikring og Møretrygd fungerer for denne delen av forsikringen som agent for Gjensidige
og er oppført i agentregisteret. Møretrygd er forsikringsgiver for øvrige forsikringsdekninger. Begge
selskap er medlemmer av Skadeforsikringsselskapenes Garantiordning
Forsikringen gjelder så lenge ansettelsesforholdet varer og premie er betalt.
Vilkår for forsikringsavtalen.
For forsikringsavtalen gjelder lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler, lov av 16. juni nr. 65 om
yrkesskadeforsikring, lov av 30. mai 1975 om sjømenn og vilkårshefte "Pakkeforsikring 01.01.2012",
samt de presiseringer som fremgår av forsikringsbeviset.
Rett til fortsettelsesforsikring.
Ved uttredelse av forsikringen pga. at arbeidsforholdet er avsluttet, har den enkelte forsikrede rett til å
tegne en individuell livsforsikring uten å gi nye helseopplysninger. Premie beregnes etter vanlig
premietariff for individuell livsforsikring.
Om endring av risiko og overholdelse av sikkerhetsforskrifter.
I dette forsikringsbeviset og i forsikringsvilkårene er det angitt opplysninger om hvilken risiko selskapet
har lagt til grunn. Dersom risikoen er forskjellig fra det som er forutsatt eller hvis risikoen endrer seg
slik at opplysningene ikke lenger stemmer, er det viktig at De sender melding til selskapet om
forholdet.
Selskapene er helt eller delvis uten ansvar dersom:
1. det ved inngåelse eller fornyelse av en forsikringsavtale ikke blir gitt riktige eller fullstendige
opplysninger som har betydning for vurdering av selskapets risiko.
2. fartøyet befinner seg utenfor fartsområdet som det er angitt i forsikringsbeviset for fartøyets
kaskoforsikring.
Melding av forsikringstilfelle.
Skader meldes til:
MØRETRYGD Gj. Forsikring, Postboks 98, 6001 Ålesund, tlf. 70 10 12 50 / firmapost@moretrygd.no,
eller Gjensidige Forsikring, tlf. 03100.
Meldefrist for forsikringstilfelle.
Det vises til bestemmelse i Forsikringsavtaleloven (FAL) § 8-5, 1.ledd og § 18-5, 1.ledd: Sikrede
mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede eller
den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.
For Yrkesskadeforsikring gjelder følgende:
Arbeidstakerens krav mot forsikringsgiveren etter loven foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe
ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om
det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest ti år etter utløpet av det kalenderår
forsikringstilfellet inntreffer.
Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 1/1-2016 = kr 90.068,Ved erstatning fra yrkesskadeforsikringen er det grunnbeløpet som til enhver tid er fastsatt av
Stortinget som gjelder.
Forsikringsavtalen hjemler følgende erstatningsbeløp:
Yrkesskadeforsikring.
Påførte og fremtidige utgifter, se vilkårenes 5.3.4.

Tapt inntekt, se vilkårenes 5.3.1.
Tap av fremtidig inntekt, inntil 30 G, se vilkårenes 5.3.2.
Ménerstatning, inntil 4,5 G, se vilkårenes 5.3.3.
Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer, inntil 15 G, se vilkårenes 5.3.5.
Dødsfallsserstatning til barn, inntil 6,5 G, se vilkårenes 5.3.6.
Erstatning for begravelseskostnader, 1/2 G, se vilkårenes 5.3.8.
Ved ménerstatning som skyldes yrkesskade/yrkessykdom utbetales forholdsmessig erstatning også
for skader som medfører varig medisinsk invaliditet fra 15% til 1%.
Ved sykemelding som følge av yrkesskade gjelder følgende:
Dersom sykemeldingen opphører mens båten er ute på tur, har mannskapet plikt til å melde seg
arbeidsledig til Garantikassen for fiskere.
Dersom båteier/innehaver er omfattet av yrkesskadeforsikringen, gjelder særregler iflg.
forsikringsvilkårenes 5.3.10.
Ulykkesforsikring Fritid.
Ved 100% varig medisinsk invaliditet, inntil 18 G.
Ved delvis medisinsk invaliditet er nærmere bestemmelser fastsatt i vilkårene.
Varig medisinsk invaliditet må være minst 15% for å gi rett til erstatning.
Ved død som følge av ulykke, inntil 9 G.
Forsikringen gjelder til og med det kalenderår den forsikrede fyller 70 år.
Gruppelivsforsikring.
Dødsfallserstatning, inntil 9 G, se vilkårenes punkt 7.
Forsikringen gjelder ut til det kalenderår forsikrede fyller 67 år, eller mottar hel alderspensjon fra
Folketrygden.
Begunstigelsesregler.
Utbetaling ved dødsfall fra gruppelivsforsikringen og ulykkesforsikring fritid skjer etter følgende regler:
Utbetaling av dødsfallserstatning skjer til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger eller andre som
sikrede hadde et dokumentert forsørgeransvar for. Hvis det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor
utbetales 1 G i begravelsesbidrag. Separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen, idet
ovennevnte begunstigelsesklausul ved separasjon fortolkes i overenstemmelse med arve- og
skifterettslige regler. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger
faktisk samlivsbrudd.
Om definisjon av ektefelle/samboer - se vilkårenes 1.7.1 og 1.7.2.
Dersom sikrede ikke etterlater seg etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1 G i begravelsesbidrag.
Forsikringssummen inngår ikke i dødsboet, men vil bli gjenstand for vurdering av arveavgift i henhold
til lov om arveavgift.
For sjødelen er følgende dekninger avtalt:
Sykehyre, inntil 1/5 G pr. mnd. i inntil 6 måneder, se vilkårene nedenfor.
Forlishyre, inntil 3/10 G, se vilkårenes 8.2.
Dødsfallshyre, inntil 3/10 G, se vilkårenes 8.1.
Mannskapstøy og effekter, inntil 2/3 G, se vilkårenes 8.4.
Hjemsendelsesomkostninger fra norsk havn ved sykdom, inntil kr. 2 000,- se vilkårenes 8.5..
Vilkår for sykehyreerstatning:
Forsikringen gjelder ikke for sykdom til og med 5 dagers varighet.
Ved sykdom av lengre varighet, erstattes tap av lott fra første dag.
Forsikringsselskapet svarer for tap av lott som følge av sykdom utover det som ytes i sykepenger fra
trygdekontoret begrenset til det avtalte månedsbeløp i inntil 6 måneder fra sykemeldingstidspunktet.
Lottapet beregnes på grunnlag av mannslott til øvrige mannskaper på det fartøy sykemeldte forlater
pga. sykdom/skade i den tid sykemeldingen varer, fratrukket sykepenger for samme periode
begrenset til 6 måneder.

Erstatningen beregnes pr. dag i den tid sykemeldingen varer.
Forsikringsselskapet svarer ikke for tap av lott for mannskap som blir sykemeldt på grunn av sykdom
som vedkommende har vært sykemeldt for i løpet av de siste 12 måneder. Ved utbetaling av
erstatning for tap av lott under sykdom utover 14 dager, kan forsikringsselskapet foreta fratrekk av
forsikringspremie i tilfelle det er benyttet vikarmannskap.
Forøvrig vises til vilkårsheftets punkt 8.
Cefor begrensnings- og oppsigelsesklausul vedrørende sanksjoner
Intet forsikringsselskap skal anses å ha gitt dekning og intet forsikringsselskap skal være ansvarlig for
å betale erstatning eller dekke annen fordel dersom en slik dekning, betaling av erstatning eller
dekning av annen fordel kan utsette forsikringsselskapet for en hvilken som helst sanksjon, forbud
eller restriksjon hjemlet i resolusjoner vedtatt av FN eller handelssanksjoner eller økonomiske
sanksjoner eller lover eller reguleringer vedtatt av EU, Storbritannia, USA, Frankrike, Den russiske
føderasjon, Folkerepublikken Kina eller en stat hvor forsikringsselskapet har et registrert kontor eller et
fast forretningskontor.
Sikkerhetsforskrift for tyveri og hærverk.
Fangst, last, utstyr og tilbehør skal være innelåst, fastlåst eller boltet fast til fartøyet slik at det må
brukes verktøy for å fjerne det.
Dører skal være låst og nøkler oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre
åpninger i fartøyet/bygningen skal være lukket/forsvarlig sikret med haspe eller lignende for å hindre
uvedkommende i å komme inn i fartøyet/bygningen. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig
sikret.
Retten til nemndbehandling.
Dersom det oppstår tvist i forbindelse med saksbehandlingen eller oppgjøret under forsikringsavtalen,
kan det kreves nemndbehandling i medhold av lov om forsikringsavtaler § 20-1. Klage kan rettes til
Finansklagenemnda, tlf. 23 13 19 60, fax 23 13 19 70.

