PAKKEFORSIKRING
2011
Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Forsikringen er hjemlet i tariffavtalen
eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.
Den er en sammensatt forsikring med mange forskjellige elementer. I denne brosjyren har vi
laget en kortfattet oversikt.
For mer detaljert informasjon om forsikringen henviser vi til vilkårene og lov om
yrkesskadeforsikring. Ta gjerne kontakt med Møretrygd ved spørsmål.

Mer informasjon, vilkår og skademeldinger på:

www.moretrygd.no/mannskap.htm
NÅR DU SLUTTER I REDERIET
Det gjøres oppmerksom på at når du slutter i rederiet, har du rett til å fortsette med
individuell livsforsikring uten helseerklæring.
Retten til å fortsette livsforsikringen er spesielt viktig hvis du er syk når du fratrer. Ved
alvorlig sykdom vil du i mange tilfeller ikke få forsikring i andre forsikringsselskap.
Ta kontakt med Møretrygd eller Tryg så snart som mulig i slike tilfelle.

Forsikringen er tegnet i samarbeid med
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HOVEDELEMENTER I PAKKEFORSIKRINGEN
1 G = kr 75 641
1. Tap av eiendeler
Tap av eiendeler dekkes i henhold til gjeldende tariffavtaler.
2. Sykehyre
For medlemmer av Fiskebåtredernes Forbund dekkes sykehyre i henhold til tariffavtalen.
For fartøy tilknyttet Norges Fiskarlags fiskerioverenskomst er ikke sykehyre dekket uten særskilt
avtale.
3. Dødsfallshyre
Engangserstatning på 3/10 G = kr. 22.692 til ektefelle/samboer eller barn under 18 år ved
dødsfall som inntreffer om bord eller i tjenesten.
4. Forlishyre
Forlishyre med inntil 3/10 G = kr. 22.692 pr. måned i inntil 1 måned.
5. Gruppelivsforsikring
Gruppelivsforsikring på 9 G = kr 680.769 ved død.
Avhengig av tariffavtalen, kan der være nedtrapping av forsikringsutbetalingen fra det kalenderår
en fyller 60 år til det kalender år en fyller 67 år. For fartøy med tariffavtale Fiskebåtredernes
Forbund/Sjømannsforbundet er erstatningen begrenset til 1 G hvis der ikke er forsørgelsesbyrde.
Det gjøres oppmerksom på at gruppelivsforsikringen er begunstiget etter vanlige regler i følge
arveloven. Hvis du ønsker at noen andre skal være begunstiget må Tryg få skriftlig beskjed om
dette.
Nærmere regler om begunstigelse finner du i forsikringsvilkårene.
6. Ulykkesforsikring fritid – død
Ulykkesforsikring fritid, 9G = kr. 680.769 ved død.
Nærmere regler om begunstigelse finner du i forsikringsvilkårene.
7. Ulykkesforsikring fritid – skade (invaliditet)
Ulykkesforsikring fritid, 18 G = kr 1.361.538 ved 100% medisinsk invaliditet
8. Yrkesskadeforsikring
Forsikring i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 1989. Denne forsikringen dekker en
rekke økonomiske følger av yrkesskade, slik som:
- Påførte og fremtidige utgifter
- Tap av inntekt
- Ménerstatning
- Erstatning ved dødsfall
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at det er forsikringsvilkårene som gjelder for
forsikringen og at eventuelle feil eller upresise formuleringer i denne oversikten ikke kan
påberopes i et erstatningsoppgjør.
Gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring fritid og yrkesskadeforsikring
dekket av Tryg.

er i sin helhet
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