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REASSURANSE

Som nevnt i forrige utgave av MedlemsAvisa
går Møretrygd videre med egen reassuranse
for 2007 etter bruddet i Sjøtrygdgruppen.
Den største og viktigste deltakeren på våre
reassuransekontrakter
er
det
islandske
forsikringsselskapet Tryggingamiðstöðin, eller
TM.

TM er et middelstort forsikringsselskap med en
omsetning på ca. NOK 600 mill. (uten Nemi)
og egenkapital på over NOK 2 milliarder.
Selskapet har nettopp kjøpt
forsikringsselskapet Nemi.

det

Vi føler oss sikre på at vi har fått en god samarbeidspartner som forstår fiskerinæringen og er
langsiktig i sin tenkemåte.

SAMARBEID MED

VBforsikring Gjensidig Trygdelag (VBforsikring)
er et gjensidig forsikringsselskap med sin
virksomhet innenfor landbasert skadeforsikring.
Selskapet har hovedkontor i Volda.
Årlig forsikringspremie er på ca. kr. 10 millioner
og egenkapitalen kr. 24 millioner.

norske

Opprinnelig var TM et rent sjøforsikringsselskap, men er nå et diversifisert selskap med
alle
skadeforsikringsbransjer.
Innenfor
fiskebåtforsikring har TM forsikret ca.
halvparten av den islandske flåten og har et
premievolum som omtrent tilsvarer Møretrygd.

Under forutsetning av godkjenning fra styrende
organer er der inngått en omfattende
samarbeidsavtale mellom VBforsikring og
Møretrygd fra 1.1.2007. Avtalen har følgende
hovedpunkt.

Kontraktene ble underskrevet på saltfiskmuseet i Grindavik

Avtalen med TM har en varighet på minst tre år
og omfatter avdeking av alle de viktigste
forsikringstypene Møretrygd tilbyr.
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• Møretrygd går inn med 15 millioner i frisk
egenkapital i VBforsikring og blir største
grunnfondsbeviseier i selskapet. Dette sikrer
at VB kan utvikle seg videre i tråd med
selskapets strategi.
• Møretrygd gir et tilbud til eksisterende
grunnfondsbeviseiere om frivillig utløsning.
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• VBforsikring og Møretrygd administreres av en
felles administrasjon med kontor i Ålesund,
Volda og Fosnavåg.

Oktober 2006

Vilkårene og prosedyrene overfor oss vil ikke bli
vesentlig endret, slik at medlemmene vil ikke
merke store forandringer.

• Selskapene skal fortsatt være selvstendige
juridiske enheter med egne styrende organer.
Et samarbeid mellom VB og Møretrygd vil gi
vesentlige synergieffekter både på kostnadssiden og ved utnyttelse av begge selskaps
kompetanse. Dette vil gi grunnlag for et enda
bedre fotfeste i markedet.
Når omorganiseringen er gjennomført tas det
sikte på å kunne gi et komplett forsikringstilbud
innenfor alle skadeforsikringsbransjer.
Målsettingen til VB og Møretrygd er å utvikle et
forsikringstilbud basert på lokal tilhørighet, god
kunnskap om markedet og konkurransedyktige
premier. Selskapene skal videreutvikle sin profil
som et godt, lokalt alternativ til de store
forsikringsselskapene i Norge.
Samarbeidsavtalen med VB og reassuranseavtalen med TM danner grunnlag for en
spennende nysatsning innefor skadeforsikring i
Møre og Romsdal.

FORNYELSEN 2007

Vi nærmer oss fornyelse av forsikringene fra 1.
januar 2007.
Der vil ikke bli store endringer i forsikringsvilkårene for noen bransjer.
I tillegg til at vi gir fullstendig skriftlig
informasjon, vil de viktigste vilkårene vil bli lagt
ut på vår hjemmeside etterhvert som fornyelsen
gjennomføres.

PAKKEFORSIKRINGEN
Vi vil videreføre vår pakkeforsikring på samme
måte som i år, men med ny forsikringsgiver.
Som kjent avvikles SGS og vi har derfor inngått
avtale om å bruke det norske selskapet i TM
gruppen – NEMI – som forsikringsselskap fra
1.1.2007.
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De allerede gjennomførte endringene i Norsk
Sjøforsikringsplan av 1996 vil bli inkorporert i
Planen, slik at der blir en ny utgave for 2007.
Der blir også noen små justeringer for å rette
opp feil, men ingen endringer av vesentlig
betydning.
Ajour utgave vil bli publisert på Internett og kan
finnes på vår hjemmeside www.moretrygd.no
eller på adressen www.norwegianplan.no .

PREMIER FOR 2007
Det ikke noen hemmelighet at premiene i det
norske sjøforsikringsmarkedet er vesentlig
lavere enn for sammenlignbare fartøy ellers i
verden.
De lave premiene er delvis fortjent gjennom god
drift og godt sjømannskap., men også et
resultat av hard og god konkurranse.
Vi tar sikte på å kontakte den enkelte reder og
båteier med forslag til premier og vilkår for 2007
i god tid før fornyelsen.

SKADEFOREBYGGENDE TILTAK
Vi minner nok en gang om at der fremdeles er
muligheter for å søke om tilskudd til
skadeforebyggende tiltak i 2006.
Enkelte av våre konkurrenter gir tilskudd til
noen få skadeforebyggende tiltak uten
egenandel.
Vi har valgt en annen fremgangsmåte. Ved å
yte et tilskudd på 40 % (for enkelte ting 50 %)
oppnår vi en større sannsynlighet for at tiltaket
faktisk blir brukt og ikke bare tatt mot og lagt
bort.
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