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Rundskriv nr. 1/2019

INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER VED FORNYELSEN 1.1.2019
Ny versjon av «Min side»/kundesiden
Vi har fått ny versjon av «Min side» som dere finner via vår nettside nordlysforsikring.no. Pålogging skjer nå via BankID
eller BankID på mobil. «Min side» blir oppdatert ytterligere fremover og vi håper at flest mulig av våre kunder benytter
denne muligheten til å motta dokumenter elektronisk fra oss. I løpet av 1. halvår 2019 sender vi ut mer informasjon i den
sammenheng.
Ønsker dere allerede nå å motta dokumenter elektronisk kan dere enten logge dere på «Min side» med BankID og skrive
ei melding til oss (trykk på konvolutten oppe til høyre på siden) eller sende e-post til firmapost@nordlysforsikring.no eller
ta kontakt med oss på telefon 75544088.
E-faktura og Avtalegiro
Vi tilbyr betaling av faktura via e-Faktura og Avtalegiro. Dette ordner dere selv i egen nettbank.
Vi anbefaler at det etableres e-Faktura og/eller Avtalegiro dersom du ønsker kun elektroniske dokumenter.
Regnskapsbonus
Under behandlingen av regnskapet for 2017 vedtok generalforsamlingen i Nordlys Forsikring den 1. juni 2018 at
medlemmene skal godskrives 15 % regnskapsbonus. Bonusen beregnes av netto innbetalt kaskopremie i 2017.
Godskrevet beløp går til fradrag i premien som forfaller i januar 2019.
Vilkårsendringer
Båter under 15 meter i næringsvirksomhet (FAL-vilkårene):
Det er gjort følgende endringer i vilkårene:
Kapittel 11 Hvilke gjenstander som omfattes av forsikringen
Ny § 11-4 Begrenset maskinskadedekning
Det tidligere unntaket i § 12-3 nr. 1 er nå skilt ut som en egen paragraf og flyttet til § 11-4.
Kapittel 12 Hva selskapet erstatter
§ 12-3 Hva selskapet ikke svarer for
Punkt 1 er flyttet til § 11-4 og § 12-3 punkt 1 er nå tæring.
Unntaket vedrørende tæring er en presisering av eksisterende bestemmelser i sikkerhetsforskriftene.
Cefor begrunner dette slik:
Tæringsskader er altoverveiende et resultat av manglende vedlikehold og erstatning vil kunne avslås under henvisning til
sikkerhetsforskriften om manglende vedlikehold i § 4-8, spesielt tredje ledd. Erstatning vil også kunne avslås med hjemmel
i vilkårenes § 2-1, da tæringskader ikke oppstår plutselig og uforutsett.
Båter over 15 meter i næringsvirksomhet:
Ny versjon av Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 versjon 2019. Denne kan leses/hentes på norsk fra nettsiden
http://www.nordicplan.org/Translations/The-Plan/
Oversikt over endringer i Nordisk Sjøforsikringsplan versjon 2019 kan leses på
http://www.nordicplan.org/Translations/The-Plan/Preface/

I samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA

Redaksjonelle endringer for fiskefartøyer og mindre fraktefartøyer (Planen kapittel 17):
Det tidligere kapittel 17 er redaksjonelt endret og delt i tre separate kapitler. «Nye» kapittel 17 inneholder nå kun
bestemmelser om forsikring for fiskefartøyer. Bestemmelser om forsikring for andre fartøyer med begrenset fartsområde
er skilt ut i et nytt kapittel 20. Det samme gjelder bestemmelser om ansvarsforsikring som nå er skilt ut som frittstående
dekning i et nytt kapittel 21. Formålet med denne oppsplittingen er å gjøre bestemmelsene bedre egnet for hver gruppe
av forsikret aktivitet, og dermed også enklere å bruke.
Premiereguleringer
Det er foretatt en generell premieregulering pr 1.1.2019 på 2,5 %. Regulering av bonus/malus som følge av skadeutvikling
er som tidligere foretatt individuelt.
Fritidsbåter
Det er gjort enkelte forandringer når det gjelder forsikringssum for personskade og tingskade ved ansvarsdekninger.
Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2019 finnes på www.nordlysforsikring.no.
Pakkeforsikring 2019
De medlemmer som har hatt årsforsikring på pakken i 2018 vil få dekningen automatisk fornyet for 2019 med uendret
mannskapstall. Forsikringsbevis vil bli utstedt så snart premien og eventuelle vilkårsendringer er fastsatt. Vi oppfordrer
våre medlemmer med årsforsikring til å gi oss oppdatert mannskapsliste så snart som mulig.
Tilleggsdekninger
Vi minner om at visse farer, som sabotasje- og terrorhandlinger, skader fra krigsetterlatenskaper og lignende, anses som
krigsfarer og omfattes ikke av de ordinære kaskovilkårene. For å være sikret mot slike farer må man ha krigsforsikring.
Fartøyer under 15 meter kan dekkes med krigsforsikring i Nordlys til en rimelig premie. De medlemmer som ønsker denne
dekningen bes ta kontakt med oss. For fartøyer over 15 meter dekkes krigsforsikring gjennom Den norske Krigsforsikring
for skip (DNK). Vi er behjelpelig med å formidle forsikringen til DNK.
For øvrig kan vi tilby følgende tilleggsdekninger utover kasko- og ansvarsdekning:










Brannforsikring redskaper
Redskapsforsikring om bord
Redskapsforsikring i sjø (tilleggsdekning til redskaper om bord – gjelder kun drivgarn og nøter)
Fangstforsikring
Lettbåtforsikring
Avbruddsforsikring
Forbruksutstyrsforsikring
Pakkeforsikring
Ansvarsforsikring med passasjeransvar

Kontakt oss
Telefon: 75544088, e-post: firmapost@nordlysforsikring.no
Bodø, 22. november 2018

