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JEVN UTVIKLING I MØRETRYGD
Møretrygd vokser jevnt og trutt, pr 30. september
nærmet den total porteføljen seg kr. 130 mill, fordelt
med 37,8 mill på land og 92 mill på sjø.
Skadene pr 30.9. var ca kr 18 mill på land og 20 mill
på sjø, noe som må betegnes som tilfredsstillende.
Resultatregnskapet viser et lite teknisk overskudd på
kr 12 tusen, mens totalt sett har selskapet et
underskudd på 7,4 mill på grunn av uroen i
aksjemarkedene.
Utvikling i premier siden 2008

Landbasert forsikring er fremdeles i en oppbygningsfase med økning i forsikringstekniske avsetninger,
det blir derfor ikke bevilget premierabatt for denne
delen av virksomheten.

SKIPSREPARASJONER
Vi opplever fremdeles at reparasjonsverkstedene
presenterer uakseptable reparasjonsbetingelser.
Vi oppfordrer våre medlemmer om å ikke skrive
under annet enn Reparasjonskontrakten av 1985
(rev. 1997) og passe på at ansvaret under §10 settes
til minimum kr 10 mill og mangelansvaret under
§11.1 til minumum reparasjonsarbeidets kostnad.
Ett nylig eksempel var at mangelansvaret under 11.1
ble satt til kr 50.000 for en reparasjon som kostet
flere millioner. Det betyr i ytterste konsekvens at
verkstedet ikke tar på seg å reparere evt. dårlig utført
arbeid for mer enn dette beløpet.
Du finner mer informasjon på www.moretrygd.no .
Moralen er:
Snakk med oss før du skriver under på noe som ikke
er helt klart, samme hvor liten reparasjonen er.

Vi regner med store svingninger i finansmarkedene
framover, noe som vil ha innvirkning på Møretrygds
resultat. Den gode kapitalsituasjonen til selskapet
gjør det imidlertid mulig å sitte gjennom urolige tider
uten å bli tvunget til å gjøre kortsiktige og
ulønnsomme endringer i finansforvaltningen.
På siste styremøte vedtok styret å dele ut en
premierabatt på kr 6 mill til direkte sjøforsikringsmedlemmer. Premierabatten utgjør ca 10 % av
premiegrunnlaget og blir utbetalt i 2012.

Kontakt oss alltid ved ombygginger og større
reparasjoner – spesielt i utlandet.

FROSKEMANN SLINNING
I forbindelse med at Hans Slinning slutter som dykker
vil vi takke ham for innsatsen.
Hans har dykket på store og små oppdrag i mange år
og har gjort en fantastisk jobb for Møretrygd og våre
medlemmer.

Rabatten er forbeholdt medlemmer som fornyer sine
forsikringer for 2012.
Selv om selskapet ser ut for å gå mot et underskudd i
2011, har styret valgt å bevilge premierabatt. Som
nevnt er underskuddet skapt av finans og det har
vært utvist moderasjon i tidligere år når overskuddet
har vært betydelig.
Det er kanskje verdt å nevne at Møretrygd har delt ut
enten bonus eller premierabatt de siste 40-50 årene,
slik at betydelige midler er tilbakeført til
medlemmene.
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VANN
Både hus og hytte bør passes litt ekstra på før vinteren og

kuldegradene kommer for fullt. De siste to vintrene
har vann- og frostskadene slått alle rekorder.
Etter første halvår i år er forsikringsselskapenes
erstatningsutbetalinger etter vannskader i norske
boliger og hytter på hele 1,2 milliarder kroner. Bare i
ekstremåret 2010 er det registrert høyere
erstatninger enn dette tidligere, viser FNOs statistikk.

Vi nærmar oss den tida då vatnet frys og stearinlys
vert teken i bruk.

Rens sluk både ute og inne
Sluk og takrenner ute bør sjekkes og renskes
skikkelig hver høst, for å sikre at vannet renner unna.

Vi vil gjerne at du gjer deg litt kjend med alle gode
råd og tips som finnes på internett om frost/ vatn og
brann.
Ei god kjelde til informasjon er
www.brannvernforeningen.no.

Tilstrekkelig varme på
Når du reiser fra hytta og stenger for vinteren, skal
hovedvannkrana stenges og rørene tømmes for vann
for å unngå frostsprengte rør og vannskader.

Søk ”brannvern” på www.youtube.com – der finn du
ei rekkje gode filmsnuttar om brann og
brannslokking- ta ein titt på kveldstid i lag med
familien.

Dersom du ikke tømmer vannrørene, bør du ha på
tilstrekkelig varme både på hytta og i huset ditt når du
reiser bort.

Ei brannøving i året heime må vi ta oss tid til. Husk:
sjekk brannvarslere og skift batteri. Vi deler ut gratis
batteri til våre medlemer.

Vannskadene som oppstår når du er bortreist blir ofte
svært omfattende og kostbare å utbedre, siden
vannet får flomme mye utover før det oppdages.
Ofte skyldes skaden lekkasjer fra skjulte vannrør og
gamle rør som for lengst er modne for utskiftning.

Brann/røykvarslere bør kunne seriekoplast. Det er i
dag råd å få tak i trådlause varslarar der du slepp å
trekke ledningar mellom apparata.

Dersom boligen har skjulte vannrør og er eldre enn
50 år anbefales lekkasjestopper, opplyser SINTEF
Byggforsk.

Mansjettar rundt stearinlys er vakkert, men svært
brannfarleg. Gjer det til ein fast regel å aldri forlate
levande lys utan tilsyn! Den siste som forlet rommet
sløkkjer stearinlyset.

Ti råd mot vannskader:
o Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er
og hvordan den brukes.
o Steng hovedstoppekranen når du reiser bort.
o Rengjør sluk med jevne mellomrom.
o Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten.
o Husk tilstrekkelig varme for å unngå
frostsprenging av vannrør.
o Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om
natten, eller når du ikke er hjemme.
o Bytt ut gamle slanger til vaske- og
oppvaskmaskin.
o Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er
bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc.
o Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av
våtrom.
o Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk
å fjerne vannet.

Gode råd:
1. Dersom brann oppstår må det vere avtala fast
møtestad ute for ALLE!
2. Husk at farlege branngassar tek liv, nede ved
golvet er det som regel betre tilgang på mindre
farleg luft.
3. Alle i familien må kjenne til rutiner og
sløkkeutstyr.
4. Alle i familien må kunne og bruke slikt utstyr.
5. Husk rømingsvegar og møtestad UTE!
Ulukker skal meldast til:
•
•
•
•

110 - Brannvesenet
112 - Politiets operasjonssentraler
113 - Medisinsk nødhjelp

Kilder: www.fno.no - www.sintef.no/Byggforsk/
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