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Møretrygd Gjensidig Forsikring og VBforsikring Gjensidig Trygdelag – fusjonert i 2008

GENERALFORSAMLING

OVERSKUDDSUTLIGNING – SJØ

Den årlige generalforsamlingen ble avholdt den
5. mai på Radisson SAS Hotel i Ålesund.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til
overskuddsutdeling for 2008 på kr 7,5 mill, eller
ca 11 % av sjøforsikringspremien.

Styret ble gjenvalgt og består av:
Atle Vartdal, formann
Bente Åmbakk, nestformann
Per Arne Kile
Petter Geir Smådal
Kåre Giske
Arve Barstad, ansattes rep.

POSITIV UTVIKLING
I 2006 hadde vi ca. kr 10 mill i premieinntekter
fra landbasert forsikring. Dette har nå steget til
kr 25 mill.
Innen sjøforsikring er premievolumet økt til ca kr
75 mill fra ca kr 65 mill.

Varamenn:
Olav Remøy
Signe Valsøy
Hallgeir Holmeset

Til sammen omsetter Møretrygd for over kr 100
mill, noe som er en viktig milepæl for selskapet.
Siden de store skadeårene for sjøforsikring i
2002 og 2003 har vi hatt gode forsikringsresultat. Vi ser imidlertid utfordringer på grunn
av dramatisk økte kostnader til reparasjoner
både på sjø og land, noe som etter hvert vil gi
utslag i premien. Det ligger også i sakens natur
at store skader vil vi få igjen – vi vet bare ikke
når.
Første halvår 2009 viser et godt resultat, både
mht. finans og skadeforløp, men vi kan ikke
publisere tall før regnskapet er ferdigbehandlet
av styret i slutten av august.

REGNSKAPET FOR 2008
Møretrygd
slapp
dessverre
ikke
unna
finanskrisen. Regnskapet viser et negativt
finansresultat på kr 11 mill. Likevel er det en viss
trøst at vi gjorde det bedre enn mange andre
forsikringsselskap. På den positive siden hadde
vi et driftsoverskudd på kr 5 mill og fikk en
tilførsel fra oppløsningen av SGS på kr 39,5 mill.
Totalresultatet ble et overskudd på kr 33 mill og
bokført egenkapital landet på kr 230 mill.
z
z

Samlet premievolum 90,4 mill
Brutto bokført premie 69,8 mill (ex. person- og motorvogn)

ENDRINGER LANDBASERT FORSIKRING
Vår samarbeidspartner innenfor landsbasert
forsikring, NEMI ASA, har opplevd turbulente
tider med uklarhet rundt eierskapet etter
kollapsen i den islandske økonomien og
finanskrisen. Det danske forsikringsselskapet
Alpha Group har nå kjøpt NEMI fra
Tryggingamidstodin.
På grunn av usikkerhet om den fremtidige
strategien til NEMI og deres nye eiere, har vi en
tid arbeidet med å finne andre samarbeidspartnere og etablere et nytt reassuranseprogram.
I
det
nye
reassuranseprogrammet
er
Münchener Ruck, verdens største reassuranseselskap, den største deltakeren og de øvrige
holder også høy standard.
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Endringene er gjort gjeldende for nye
forsikringsavtaler fra 1. juli og fortløpende etter
hvert som forsikringene har årsforfall.
Formålet med reassuranse er å avlaste
Møretrygd for enkeltrisikoer som overstiger det
som styret mener er fornuftig å bære selv. Det
nye programmet gir gode muligheter til å
oppfylle strategien om lønnsom og kontrollert
vekst – og god ryggdekning i tilfelle den store
skaden skulle inntreffe.
For ordens skyld – vi oppfatter fremdeles NEMI
som et godt forsikringsselskap som vil være i
stand til å oppfylle alle sine forpliktelser. Både
det norske og danske Kredittilsynet har godkjent
Alpha Group sitt kjøp av NEMI.

BILFORSIKRING OG PREMIE
Det er vel ingen som er overrasket over at der er
direkte sammenheng mellom skader og premie.
I det lange løp må alle forsikringsselskap ta inn
mer premie enn de betaler ut i skader.

Statistikken vår viser et stigende antall
veihjelpskader der kunden har ringt etter hjelp
fra Falck eller et verksted på grunn av flatt
batteri eller andre ”enkle” årsaker.
Ved bruk av veihjelp må kunden betale en
egenandel på kr 500, men de fleste er
sannsynligvis ikke klar over at Møretrygd
deretter får en regning på mellom kr 3.000 og kr
5.000 - ikke langt fra årspremien for en vanlig
familiebil.

Vi vil selvfølgelig oppfordre våre kunder å bruke
veihjelp der det er nødvendig, men av og til kan
det kanskje være greit å spørre naboen om ikke
han eller hun har startkabler…

REISEFORSIKRING
Det er viktig å huske reiseforsikring før du skal
på ferie- eller forretningsreise. Selv om du bare
skal reise innen Norge eller til våre naboland er
reiseforsikringen viktig – hjemtransport dekkes
for eksempel ikke av Folketrygden.

De fleste reiseforsikringer har begrensninger
med hensyn til verdien på enkeltgjenstander –
ofte mellom kr 10-15.000 pr gjenstand og kr
25.000 totalt i reisegods pr person. Du bør
kanskje vurdere å dekke verdigjenstandforsikring for dyre enkeltgjenstander som er
utsatt for skade eller tyveri.

Vår samarbeidspartner innen reiseforsikring er
Gouda Forsikring. Du kan tegne forsikring
direkte gjennom vår nettside www.moretrygd.no
eller ved snakke med din kontaktperson i
Møretrygd.

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

