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The Nordic Marine
Insurance Plan of 2013
Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010

Klausulen er godkjent av Cefor og vil bli brukt av alle
norske forsikringsselskap som forsikrer kyst- og
fiskefartøy.

Fra 1.1.2013 vil trolig alle norske forsikringsselskap
gå over fra Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, versjon
2010 til Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013.
Endringen skjer fordi forsikringsnæringen og rederiorganisasjonene i Finland, Sverige, Danmark og
Norge er blitt enige om en ny, nordisk plattform for
forsikring av skip.
I all hovedsak bygger den nye Planen på Norsk
Sjøforsikringsplan, slik at der ikke skal bli noen
overraskelser av betydning. Den nye planen finnes
på nettstedet www.nordicplan.org og i innledningen
er alle endringer listet opp.
Hvis du har spørsmål om den nye Planen kan du
gjerne kontakte oss.

Følgende krav blir stilt:
1.
Plan for opplaget inklusive bemanning på 1
times varsel
2.
Ved melding om dårlig vær som kan utsette
fartøyet for fare skal fartøyet bemannes for
maritim drift.
3.
Fartøyet skal alltid være godt fortøyd etter
forholdene.
4.
Der skal være brannalarm og vannstandsalarm
med automatisk oppringing.
5.
Der skal være daglig tilsyn av person som går
om bord.
Hvis ikke vilkårene blir oppfylt, kan dette i ytterste
konsekvens føre til reduksjon eller bortfall av
erstatning.
For mindre fiskefartøy (under 15 m) er der innført en
litt enklere klausul som er tilpasset denne gruppen.

FISKEFARTØY UNDER OPPLAG
Som en konsekvens av erfaringer vi gjorde under
”Dagmar” og tidligere store stormer har styret i
Møretrygd besluttet å innføre en ny klausul med
sikkerhetsforkrift for fiskefartøy som ligger i havn uten
mannskap om bord.
Bare i Møretrygds portefølje forårsaket ”Dagmar”
skader på ca 5 mill. på fartøy og der var flere tilfeller
hvor skadene kunne blitt vesentlig større. Vår
oppfatning er at de fleste av våre medlemmer tok
situasjonen alvorlig, men der var også tilfeller med et
klart forbedringspotensiale.

Klausulene finnes på www.cefor.no og selvfølgelig
ved å henvende seg til oss.
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NYE MEDLEMSFARTØY

VINTEREN KOMMER VISST I ÅR OGSÅ

Vi gratulerer rederiene for m/s ”Eros” og m/s
”Havsnurp” med flotte nye fartøy.

Nå kommer vinterkulda med frostsprengte rør og
vannskader i kjølvannet. Erstatningsutbetalingene
etter alle typer vannskader i private boliger og hytter
er 1,5 milliarder kroner etter årets ni første måneder.
Det viser statistikk fra FNO. I samme periode er det
registrert hele 41 000 vannskader i hus, leiligheter og
hytter.

Begge rederiene har vært medlemmer i Møretrygd i
generasjoner og vi setter stor pris på å få være med
videre.

Det er en nedgang i erstatningene på 19 prosent
sammenlignet med samme periode i fjor, mens
antallet er redusert med 23 prosent.
Selv om tallene viser nedgang fra de to siste årene,
er det fortsatt svært mange vannskader og mange av
dem blir meget omfattende.

Hold hus og hytter varme
Hvis sprengkulda kommer, er det viktig å ta sine
forholdsregler. I 2010, da vi hadde lange perioder
med sprengkulde, ble det registrert så mange som
12.000 skader relatert til frost, viser FNOs
vannskadestatistikk. En god del av vannskadene
som følge av frost kan unngås ved tilstrekkelig
varme.

Vi ser at struktureringen går sin gang og antall
fiskefartøy blir lavere for hvert år. Det er derfor viktig
at medlemmene støtter opp om sitt eget
forsikringsselskap – at vi i tillegg er konkurransedyktige er heller ikke en ulempe.
I det lokale sjøforsikringsmarkedet har vi sett flere
selskap komme med gode tilbud i en periode, før de
deretter har trukket seg ut av markedet. Det er ikke
vår strategi.

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