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TROMSTRYGD

Ny hjemmeside.
Tromstrygd har fått ny hjemmeside. Her kan du enkelt navigere deg fram for å finne svar på dine
spørsmål. Den nye nettsiden er utviklet for å være brukervennlig og fungerer like godt på telefon som
på nettbrett. Du har den alltid med deg! Oppe (eller i sidemenyen på telefonen) finnes snarveier til
den informasjonen man trenger. På hjemmesiden finner man informasjon om Tromstrygd samt
nyheter. På siden FOR MEDLEMMER finner man en LOGG INN. Her kan man logge seg inn for å få en
oversikt over egne forsikringer i Tromstrygd. For å bruke denne tjenesten må man ha e-post og
Kundeid (kundenr.) Kundeiden finner du på din premienota. Så er det bare å følge anvisningene på
skjermen.
Tromstrygd har laget en del filmer som omfatter forskjellige temaer innen fiskeri. Du finner noen
eksempler på hjemmesiden under fanen OM OSS. Herfra kan man klikke seg inn på vår Youtube kanal
og finne flere videoer.
En av tingene som er greit å finne på hjemmesiden er når og hvor neste Tromstrygd skole avholdes,
og informasjon fra den når den er ferdig.
www.tromstrygd.no

Facebook
Tromstrygd er på facebook og her blir det jevnlig lagt ut enkel informasjon om hva som skjer i
selskapet og om andre hendelser. De siste innleggene man kan finne der er fra turen Tromstrygd
hadde i Finnmark i mai. Eldre innlegg er fra Tromstrygdskolen og båter i selskapet. Så følg oss på
facebook og få med deg siste nytt på en enkel måte.
https://www.facebook.com/tromstrygd

Tromstrygd skole
Neste planlagte skole er i august på Skaidi. Tromstrygd vil fokusere på den nye fartøyinstruksen. Alle
fartøy mellom 8 og 10,66 meter, bygget etter 1. januar 1998, skal ha gyldig fartøyinstruks om bord
før 1. januar 2016. Fartøy mellom 8 og 10,66 meter som er bygget i perioden 31.12.1997 og 1.1.1992,
skal ha gyldig fartøyinstruks om bord før 1. januar 2017. På skolen vil vi gjennomgå hvordan denne
instruksen kan gjennomføres på best mulig måte samt relevante spørsmål og svar vil bli reist.
Alle som deltar på Tromstrygdskolen får 3 % rabatt i kaskopremien på båten. Rabatten gjelder i 4 år
og fornyes gjennom ny deltakelse.

Fartøyinstruksen
Har du en båt mellom 8-10,67m

Ja!

Som er bygget i perioden 1.11 1992 til 31.12.1997

Ja!

Da skal den være kontrollert innen 1.1.2017!

Her finner du en enkel fremgangsmåte for å komme i gang!

Kontakt kontroll foretak!

START

Gjør avtale!
( Tromstrygd har liste over
godkjente foretak)

Få informasjon om hva
du skal gjøre/forberede!

Hent frem sjekkliste fra
hjemmeside til
sjøfartsdirektoratet (søk på:
kontrollskjema KS-0322)

Bruk sjekkliste aktivt for å
se om du har mangler som
må utbedres/rettes

Avtal med
kontrollforetaket når
kontrollen kan gjøres!

Kontrollforetak gjennomfører
kontroll
Avvik lukkes!
Bunnbesiktelse må gjøres før
fartøysinstruks utstedes
(Bunnbesiktelse samtidig som
den andre kontrollen?)

Takk til Reidar på Theia for hjelpen!

Fartøyinstruks
utdeles!

Gratis slep og dykk
Det er kjent for de fleste av våre medlemmer at Tromstrygd praktiserer det som har blitt kalt
"to gratis slep og dykk i året".
Vi har sett i det siste at det har vært noe misforståelser rundt dette. Derfor vil vi forsøke å presisere
hva som her er ment.
For det første gjelder det to hendelser i kalenderåret. Det vil si at der hvor en hendelse tilsier både
ett slep og ett dykk eller et todelt slep (ved lange slepe-operasjoner) eller flere dykk (f.eks. ved mye
fastkjørt tauverk på propell). Disse assistansene betegnes altså som gitt under én hendelse, og du har
da bare brukt en av dine to "gratis slep og dykk".

DUWEL
Norway
Andreas Stien
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Bergning/nødslep
I henhold til forsikringsvilkårene er assistanse gitt når fartøyer er i havsnød dekket under
kaskoforsikringen, uten fratrekk av egenandel (altså gratis).
Fartøyet må derimot ikke være i overhengende havsnød for at slepet/dykket skal være gratis.Er
fartøyet påført en erstatningsmessig skade som tilsier verkstedopphold, er det normalt at slepet
dekkes inn til nærmeste verksted/slipp.
Er det snakk om en ikke-erstatningsmessig skade, dekkes slepet inn til nærmeste trygge havn.

Nærmeste trygge havn
Hva som defineres som trygg havn kan variere avhengig av mange faktorer, slik som f.eks. forhold
med vær, fartøysstørrelse, fortøynings-/oppankringsmuligheter m.m. Men ofte ønsker reder å
forlenge slepet til hjemmehavn eller annen havn. Det har selvfølgelig ikke Tromstrygd noe i mot, i
slike tilfeller må derimot regningen fordeles slik at forsikringen dekker hva slep til nærmeste trygge
havn ville ha kostet.
Det vil si at i mange tilfeller vil båteier måtte dekke deler av sleperegningen selv. Uansett så er det
viktig at man ber om å få opplyst pris for oppdraget før man bestiller det. Det gjelder uten unntak
også oppdrag fra Redningsselskapet.
Tromstrygd aksepterer ikke uten videre kostander for oppdrag (både dykk og slep).
Slep ved havari utenfor fartsområde
Konsekvens som følge av at en skade eller behov for assistanse oppstår utenfor godkjent
fartsområde, kan være at hele eller deler av kostnadene må bæres av reder selv.
Vedlikeholdsdykk (fjerne groe i sjøvannsinntak m.v.)
Dette kommer ikke inn under ordningen med "gratis slep og dykk", som bare er ment for å yte
bistand for assistanse til trygg havn.

Slep av andre fiskebåter
Myndighetene stiller strenge krav til planlagte slep (havn til havn). Selv redningsskøytene må søke
særskilt om tillatelse ved hvert enkelt slepeoppdrag mellom to trygge havner.
Slep fra fiskefeltet til trygg havn kan selvfølgelig gjøres uten å måtte innhente slik tillatelse. Ofte er
andre fiskebåter mye nærmere enn redningsskøytene og andre slepebåter. Tromstrygd ser bare
positivt på at andre fiskebåter benyttes til slik slepeassistanse, pga nærheten og ventetiden vil også
risikoen ofte være mindre. Vi har samtidig aldri erfart at slike slep har vært mislykket, og har derfor
tillit til dette gjøres under trygge og kontrollerte former.

Det er også naturlig at det ytes godtgjørelse for slik assistanse, det finnes derimot ingen faste takster
som beregner denne. Godtgjørelsen gjenspeiler vanligvis oppdragets lengde, størrelse på fartøyene
som er involvert, om man har hatt direkte tap/skader under slepet (trosser og slepearrangement) og
annen ulempe. Ta gjerne kontakt med Tromstrygd når det gjelder vurdering av størrelsen på
slepegodtgjørelse.
Ved mer omfattende slep/operasjoner bør forsikringsselskapet kontaktes før avtale inngås med
sleper eller berger.
Uansett, NØL ALDRI MED Å BE OM ASSISTANSE!

Verkstedopphold – HUSK kontrakt med verftet
I forhold til forsikringen har reder plikter, også ved ordinært verkstedopphold som ikke omfatter
havariskade. Disse pliktene omfatter blant annet det som kalles "Allminnelige kontraktsbetingelser
for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder". Dette gjelder for
samtlige båter, fra de minste til de største. Se vår hjemmeside hvor disse kontraktsbetingelsene kan
lastes ned: www.tromstrygd.no/dokumenter

Jf. forsikringsbeviset, er rederiet pålagt å benytte disse kontraktsvilkårene som nevnt over. Merk
spesielt de beløpsgrenser som minimum skal benyttes i standardkontrakten.
KONSEKVENS: Overholdes ikke båteiers plikter kan dette få følger både økonomisk (avkortet
erstatning eller avslag) og juridisk (søksmål eller erstatningskrav).

