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Premier og skader

Sjøforsikring 2014

Innen landbasert forsikring har vi hatt en vekst på litt
over kr 5 mill hittil i år og forventer å passere milepælen på kr 50 mill rundt årsskiftet. Da vi begynte
med landbasert forsikring i 2008 var premievolumet på
kr 12 mill.

Det blir ingen store endringer i vilkårene for noen av
fartøygruppene.
I fjor gikk vi over til Nordisk
Sjøforsikringsplan av 2014 for alle fartøy over 15
meter.

Sjøforsikring er naturlig nok preget av strukturendringene i fiskeflåten og vi ser derfor en liten
nedgang i premievolumet.
Det er imidlertid gledelig å se at alle medlemmer som
har bygget seg nye båter i det siste har valgt å forsikre
disse i Møretrygd, slik at vi håper at premieinntektene
skal øke og stabilisere seg på rundt kr 90 mill neste år.

Det gjøres oppmerksom på at verkstedsklausulen
blir endret, slik at det laveste aksepterte
begrensningsbeløpet i reparasjonskontraktene er
øket fra kr 10 mill til kr 12 mill. Vi vil orientere
rederiene og verkstedene særskilt om endringen.

Privatforsikring i 2014
Med et par unntak gjør vi ingen vesentlige endringer i
produktene våre, vi mener at Møretrygds vilkår er
blant de beste i markedet.
Bustadhus
Vilkåra for superforsikring er forbedra og presisert,
f.eks. dekkes nå:
- Nødvendig ombygging av hus etter
ulykkesskade som rammer et medlem av
husstanden med inntil kr 250.000.
- Følgeskader av håndverkerfeil.
- Vanninntrenging gjennom vegg etc.

Skademessig går det bra, vi har ikke hatt noen
storskader verken på sjø eller land i år og har derfor
gode tall. Vi gleder oss over dette, men vet av erfaring
at bildet kan endre seg raskt.

Tredje kvartal 2013 – premierabatt sjø
Møretrygd har nå en årlig forsikringspremie på ca kr
135 mill. Premien fordeler seg med kr 48 mill på
landbasert forsikring og kr 87 mill på sjøforsikring.
Resultatregnskapet viser et overskudd på kr
6.941.834 fordelt med underskudd kr 3.813.875 på
teknisk og overskudd kr 10.755.709 på ikke-teknisk
regnskap, dvs. finansinntekter.
Styret har vedtatt en premierabatt for sjøforsikring på
12,5% av direkte premie i 2013. Rabatten utdeles
etter samme kriterier som tidligere år, men vi vil
forsøke å få den med allerede i forbindelse med
premiebetalingen for 1. kvartal 2014.

Motorvognforsikring
For motorvognforsikring (privatbil) innfører vi
forsikring mot skader på motor og drivverk.
Forsikringen er begrenset til kjøretøy som ikke er
bruktimporterte og er under 8 år gamle.
Forsikringen kan kjøpes som et tillegg til vanlig kasko
og bil ekstra forsikring.

Fagseminar
I samarbeid med det internasjonalt anerkjente
advokatfirmaet Wiersholm avholdt vi et fagseminar
på Quality Hotel Waterfront i Ålesund den 15. oktober
2013.
Der var over 50 deltakere på seminaret og tilbakemeldingene var svært positive.
Den første delen av seminaret omhandlet den nye
Nordiske Sjøforsikringsplan av 2013 og endringer i
forsikringsmarkedet. Wiersholm gav en grundig
orientering om kontraktsinngåelser ved reparasjon av
skip - noe som er blitt viktigere og viktigere.
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Nye fjes i Møretrygd
Vi ønsker våre nyansatte velkommen i selskapet.
Møretrygd har nå totalt 22 ansatte og er godt skodd
for å møte utfordringene de neste årene.
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Vi kjører nå en annonsekampanje for å synliggjøre at
Møretrygd satser på privatmarkedet.
Mange av våre medlemmer har ennå ikke fått med seg
at vi er totalleverandør av forsikringer til privat- og
bedriftsmarkedet. Vi minner derfor om du er hjertelig
velkommen til å kontakte en av våre kompetente
salgskonsulenter – her representert ved Bente
Alstadsæter.

Frode Tømmerbakk begynte som selger ved Voldakontoret i mai og kom fra tilsvarende stilling i
If…forsikring.

Monica Stokke Birch begynte i service/produksjonsavdelingen i juli og er en av de blide stemmene som
du kan høre i telefonen.

Synnøve Jamtli er også ansatt i service/produksjonsavdelingen og begynte 1. august. Synnøve har lang
erfaring i forsikring.

Cato Raaum Viken er tilsatt som ny økonomidirektør i
selskapet. Cato kommer fra tilsvarende stilling i Medi3
og begynte 1. september.
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