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Møretrygd Gjensidig Forsikring og VBforsikring Gjensidig Trygdelag – fusjonert i 2008

GODT NYTT ÅR!
Det er gledelig å kunne meddele at alle
fiskefartøymedlemmer valgte å fornye sine
forsikringer i Møretrygd ved årsskiftet.

Januar 2009

Havarier og skader
Med hensyn til skader ble 2008 et godt år både
på sjø og land. Vi ser imidlertid konsekvensene
av den opphetede økonomien ved at det er blitt
dyrt å reparere skader.

De fleste andre fartøykategorier og andeler på
flåter innenfor offshore segmentet ble også
fornyet. Vi forventer dermed at premievolumet
for 2009 blir høyere enn for 2008.
Innen landbasert forsikring forfaller forsikringene
mer spredt ut over året, men vi opplever også
her at kundene er lojale mot selskapet.
Møretrygd har hatt en flott vekst i 2008 og har
nå over kr 90 millioner i premie. Premien
fordeler seg med ca kr 22 mill på land og kr 70
mill på sjø.

ET TILBAKEBLIKK PÅ 2008
2008 ble et interessant år for Møretrygd. Vi
havnet midt opp i finanskrisen med en av våre
viktigste reassurandører for sjøforsikring på
Island.
I forbindelse med finansuroen og måten den
rammet, så vi oss dessverre nødt til å endre på
reassuransen. Den er nå spredt på flere
europeiske og skandinaviske reassurandører.
De nye reassurandørene har alle meget god
rating, A- og høyere, noe som gir trygghet for at
de vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser
i overskuelig fremtid.
Finansmarkedet
I likhet med de fleste andre forsikringsselskap
og finansinstitusjoner fikk også vi føle smerten
ved å være investert i aksjer i nedgangstider.

Fusjonen mellom Møretrygd og VBforsikring
Noe av det viktigste som skjedde for selskapet i
2008 var fusjonen mellom VBforsikring og
Møretrygd.

Oslo Børs totalindeks 2008

En prosess som hadde vart i nesten to år ble
fullført da selskapene fusjonerte i august.
Møretrygd er nå i stand til å tilby forsikring
innenfor alle vanlige skadeforsikringsbransjer og
satser på å være det lokale alternativet i Møre
og Romsdal og Sogn og Fjordane.
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Resultat
Som et ledd i oppløsningen av SGS fikk
Møretrygd tilført kr 39 mill i 2008, slik at det
bokførte resultatet likevel blir svært godt.
Vi går dermed inn i 2009 med solid reassuranse
og et finansielt sterkt Møretrygd.
M/s ”Juvel” – bygget 1956 på Liaaen

Inspeksjon fra Kredittilsynet
I oktober hadde vi inspeksjon fra Kredittilsynet –
såkalt stedlig tilsyn. Hele selskapets drift ble
saumfart.
Inspeksjonsrapporten er offentlig informasjon og
kan
finnes
på
Kredittilsynets
nettsider
(www.kredittilsynet.no). Etter vår oppfatning fikk
vi ”bestått” karakter i rapporten.

Møretrygd har alltid vært med norske fiskere og
fangstmenn til nye farvann, enten det var
Vestisen eller New Zealand.
Ervik rederiet har ”alltid” hatt en ”Juvel” forsikret
hos oss og vi håper det skal være tilfellet i
fremtiden også.
Lykke til med prosjektet!

M/S ”JUVEL”
Vi er stolte over å være hovedassurandør for
m/s ”Juvel” som skal drive fiske etter krill i
Sydishavet.

SKADEFOREBYGGENDE TILTAK
Et nytt år – og nye muligheter. Vi minner om at
Møretrygd hvert år har avsatt kr 500 000 til
skadeforebyggende tiltak for næringsfartøy.
Fra retningslinjene fremgår det at tiltakene skal
ha en skadeforebyggende effekt og ikke være
påbudt av offentlige myndigheter.
Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema
finnes på vår hjemmeside: www.moretrygd.no

m/s ”Juvel” – bygget 2003 og forlenget/ombygget 2008

BRANN I BOLIG
Den siste tids hendelser med tragiske boligbranner aktualiserer dessverre viktigheten av å
ha gode rutiner for å forebygge og bekjempe
brann.
Det er viktig av hensyn til egen og andres
sikkerhet med enkle tiltak som:
-

Som et symbol på dette overrakte Sindre Svinø
en innrammet original av kaskopolisen for m/s
”Juvel” fra 1949 til Jørgen Ervik.

Gode brannvarslere i alle rom
Skift brannvarslere som er mer enn 10 år
Ha slukningsmidler tilgjengelig
Sjekk brannslukingsapparatene
Unngå levende lys uten tilsyn
Sjekk rømningsveier

Den økonomiske siden av en boligbrann vil
forsikringen kunne ta seg av, men menneskeliv
og lidelse kan ikke erstattes.
Kontakt oss gjerne ved spørsmål.

Møretrygd Gjensidig Forsikring – forsikring med lokal forankring
Ålesund
Kongens gate 23
Postboks 98 Sentrum
6001 ÅLESUND

Volda
Telefon: 70 10 12 50
Telefax: 70 10 12 51

Holmen 7
Postboks 332
6101 VOLDA

Herøy
Telefon: 70 05 97 50
Telefax: 70 05 97 59

Holmsildgata
Postboks 250
6099 FOSNAVÅG

Telefon: 70 08 12 80
Telefax: 70 08 12 81

Ansvarlig redaktør: Bjørn H. Bakke bjorn.harald.bakke@moretrygd.no Internett: www.moretrygd.no firmapost@moretrygd.no

