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Obligatorisk ansvarsforsikring for skip over
300 BT fra 1. juli 2013
Stortinget har vedtatt å innføre obligatorisk
ansvarsforsikring for redere av skip på 300 bruttotonn
eller mer.
Lovendringene medfører nye plikter for rederiene.
Forsikringen skal kunne dokumenteres med et
sertifikat fra forsikringsgiver, som skal være i kraft og
om bord på skipet til enhver tid. Dette gjelder
tilsvarende for utenlandske skip som anløper eller
forlater havn eller annen laste- eller losseplass i
Norge eller på den norske delen av kontinentalsokkelen eller utfører oppgaver i norske
territorialfarvann.

Marked AS. Hareide erstatter Atle Vartdal som går
av etter eget ønske. Vartdal har vært styremedlem
siden 2005 og styreleder siden 2007.
Solveig Strand ble valgt til ny nestleder. Hun er
daglig leder i Strand Fiskeriselskap AS. Strand
erstatter Bente Åmbakk som går av etter eget
ønske. Åmbakk var styreleder i VBforsikring før
fusjonen og har vært med i Møretrygds styre siden
2007.

Direktivet krever at sertifikatet utstedt av
forsikringsselskapet må inneholde opplysninger om:
• Skipets navn, IMO nummer og hjemsted
• Rederens navn og stedet for rederiets
hovedkontor
• Forsikringens type og varighet
•

Forsikringsgiverens navn og hovedkontor.

Sjøfartsdirektoratet har fått myndighet til å nekte skip
uten påbudt forsikring adgang til, eller forby det å
forlate, havn eller annen laste- eller losseplass i
Norge,
eller
på
den
norske
del
av
kontinentalsokkelen, eller påby at det blir losset eller
flyttet.
Forsikringssertifikater for P&I (Blue card) utstedt av
GARD inneholder slik informasjon som påkrevd etter
direktivet.
Våre medlemsfartøy under 1000 BT har normalt ikke
P&I forsikring, men er dekket av ansvarsforsikring i
samsvar med kap. 17 i Nordisk Sjøforsikringplan.
Møretrygd vil utstede sertifikater til denne gruppen.

Ordinær generalforsamling
Møretrygd avholdt ordinær generalforsamling den 11.
april 2013.
Regnskapet viste et overskudd på kr 13,9 mill før
skatt og 11,7 mill etter skatt. Egenkapitalen er på kr
284,2 mill.
Gunnar Stein Hareide ble valgt til ny styreleder. Han
har bred næringslivserfaring fra forsikring, møbel og
energimarked og er i dag adm. direktør i Tafjord

Etter valget består styret av:
Gunnar Stein Hareide, leder
Solveig Strand, nestleder
Kåre Giske
Olav Remøy
Bente Reklev
Petter Geir Smådal
Sylvi Gjengedal
Arve Barstad, ansattes representant
Turid Bjørneset, ansattes varamedlem
I kontrollkomiteen gikk Magnar Bjørkedal av for 10
års grensen og ble erstattet av Torill Rødven Eide.
Kontrollkomiteen består etter valget av:
Jørund Knardal
Jørgen Ervik
Torill Rødven Eide
I valgkomiteen gikk Gunnar Stokke ut etter 10 års
tjeneste og ble erstattet av Atle Vartdal.
Valgkomiteen består etter valget av:
Einar Jan Remøy
Olav Aambøe
Atle Vartdal
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Avtalegiro for privatkunder

Resultat 1. kvartal 2013
Regnskapet for 1. kvartal viser et overskudd på kr 3,6
mill.
Resultatet for 1. kvartal i fjor var til sammenligning på
kr 10,9 mill, men da var finansinntektene uvanlig
høye.
Så langt i 2013 ser skaderesultatet greit ut både på
land og sjø, men vi vet jo fra erfaring at skadene
kommer når vi minst venter det.

25 år i Møretrygd
Under generalforsamlingen ble Asbjørg Westad ble
hedret med gullur og blomster etter 25 års ansettelse
i selskapet.

Vi har hatt tilbud om avtalegiro siden i fjor høst og vil
slå et slag for en enkel måte å betale forsikringene
på.
Du kan inngå avtale om inntil 12 betalingsterminer for
forsikringspremien uten termintillegg i premien. Dette
er økonomisk gunstig og du slipper belastningen ved
å måtte betale hele regningen på en gang.
Ta kontakt med oss i god tid før forfall, så ordner vi
avtalegiro fra fornyelsen av forsikringene.
7,5 mill i premierabatt (bonus) på sjøforsikring
Det er gledelig å kunne meddele at premierabatten
for sjøforsikring for 2012 blir utbetalt eller kreditert det
enkelte rederi pr. 1. juli. Det avsatte beløpet er kr 7,5
mill og det utgjør ca 12 % av premien.
Der vil også bli bonus på pakkeforsikringen
(mannskapsforsikring fiskere) som er plassert i
Gjensidige gjennom oss. Denne blir i størrelsesorden 15 % av nettopremien til Gjensidige. Bonusen
for pakkeforsikringen blir trolig utbetalt samtidig som
premierabatten for sjøforsikring.

Asbjørg har valgt å gå av med pensjon fra sommeren
2013. Vi takker for flott innsats i 25 år og ønsker
henne lykke til i en travel pensjonisttilværelse.

Ny i Møretrygd (1)
Frode Tømmerbakk er ansatt som salgskonsulent for
privatforsikringer ved kontoret i Volda. Han tiltrådte
2. mai i år.
Tømmerbakk er 42 år gammel og har bakgrunn fra
If… i Ørsta. Han har også en historie som fotballspiller på høyt nivå, blant annet i Molde.

Totalt sett gir dette sjøforsikringsmedlemmene til
Møretrygd en vesentlig besparelse og gjør oss enda
mer konkurransedyktige i markedet.
Nye båter forsikret i Møretrygd
Vi gratulerer rederiene for ”Havbryn” og ”Havstrand”
med to flotte skip.
Vi takker for tilliten ved at forsikringene er plassert i
Møretrygd.

Ny i Møretrygd (2)
Synnøve Jamtli er ansatt som forsikringssekretær i
Ålesund. Synnøve har lang erfaring fra Tryg (Vesta)
og kommer nå fra Landkreditt Finans. Hun tiltrer 1.
august.
Ny i Møretrygd (3)
Monica Stokke Birch er ansatt som
medarbeider i Ålesund. Hun tiltrer 1. juni.
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