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EN MEGET HYGGELIG MELDING TIL DEG – PREMIERABATT PÅ 5%  
Vi har tidligere informert deg om at du som eier og medlem av Tromstrygd vil kunne 
nyte godt av selskapets økonomiske resultat. 
Styremøte ble avholdt 28.10.16. Her vedtok styret å betale tilbake 5% av netto 
innbetalt premie i 2016 (unntatt pakken – premierabatten her kommer vi tilbake til) 
Utbetalingen skjer i praksis ved at vi reduserer din premie som har forfall 01.01.2017 
med et tilsvarende beløp. 
Hvis du for tiden ikke har løpende forsikringer i Tromstrygd, vil din premiekonto bli 
godskrevet med et tilsvarende beløp. 
 
Vi håper at dette vil føre at du som medlem og eier av Tromstrygd vil føle en sterkere 
tilknytning til ditt eget forsikringsselskap, og at du fortsatt vil være en positiv 
ambassadør for Tromstrygd i ditt lokale miljø. 
Og husk – du og båten din skal komme hjem igjen like hel og pen! 
 
Med vennlig hilsen 

Tromstrygd 

Eirik Fosland 



 

                Medlemsundersøkelse havari - 2016 

 

                 En presentasjon av resultatene 



En oppsummering av forarbeidet og grunnlaget 
 

• Undersøkelsen ble sendt ut til aktuell målgruppe juli 2016 
• Totalt ble det sendt til 260 medlemmer/rederier 

• 110 undersøkelser mottatt i retur (42%) 
• 106 undersøkelser fullstendig utfylt (41%) 

• De følgende resultater er basert på mottatte besvarelser mellom 25.juli til 2.september 
2016 
 

Hvorfor utfører vi slike undersøkelser? 
• For å måle hvor tilfreds våre medlemmer er av våre tjeneste 
• For å få en anelse av vårt forhold til eksisterende medlemmer 

• For å kartlegge vår styrke og eventuelle svakhet 
• For å forstå hvordan våre medlemmer vurderer vår innsats, kunnskap og de råd vi gir 

• For å lytte til våre medlemmers tilbakemelding slik at vi kan forbedre driften til deres beste 
 

Hvem deltok i undersøkelsen? 
• Alle kunder som har hatt betydelig skade og/eller assistansebehov de tre forhenværende år 

 



En oversikt over hvert enkelt stilte spørsmål og 
registrert resultat, samt kommentarer 

 

97 % av medlemmene var 
middelsgodt til godt fornøyd med 

Tromstrygds tilgjengelighet. 

Oppsummert:  

Det er behagelig og tilfredsstillende å se at vår 
misjon om å være tilgjengelig for våre medlemmer 
er nådd.  

Middels 
3 % Middelsgod 

5 % 

God 
92 % 

HVOR TILGJENGELIG VAR TROMSTRYGD NÅR 
SKADEN SKULLE RAPPORTERES?  



97 % av medlemmene var 
middelsgodt til godt fornøyd 

med Tromstrygds bistand/hjelp. 

Oppsummert:  
Vi er tilfreds med å se at våre 
medlemmer føler seg godt 
ivaretatt når uhellet har vært ute. 

Middels 
3 % 

Middelsgod 
13 % 

God 
84 % 

HVORDAN OPPLEVDE DE VÅR 
BISTAND/HJELP UNDER HELE PROSESSEN? 

Ikke aktuelt 
3 % 

Middels 
10 % 

Middelsgod 
29 % 

God 
58 % 

HVOR LETT VAR VÅRT SKADESKJEMA Å 
FYLLE UT? 

87 % av medlemmene var 
middelsgodt til godt fornøyd med 

hvor lett skadeskjemaet er å fylle ut. 

Oppsummert: Vårt skadeskjema er nokså 
generelt slik at det kan brukes til enhver 
form for «forsikringshendelse».  

Medlemmene anmodes om å kontakte oss 
om de er usikker på noe ved utfylling av 
dette. 



54 % av medlemmene var 
middelsgodt til godt fornøyd med de 

takstmenn som ble benyttet. 

Oppsummert: Den sprikende 
tilbakemeldingen her kan forklares med den 
til tider upopulære rollen takstmannen får 
ved å avdekke ikke-erstatningsmessige 
skader. Merk at takstmenn er selvstendige 
foretak/firma, skal være uhildete og skal kun 
ha fokus på de tekniske og konkrete forhold. 

Dårlig 
16 % 

Middelsdårlig 
15 % 

Middels 
15 % 

Middelsgod 
39 % 

God 
15 % 

HVORDAN VAR DIN OPPLEVELSE AV 
TAKSTMANN (HVIS BENYTTET)? 

82 % av medlemmene var middelsgodt til 
godt fornøyd med det verkstedet som ble 

benyttet til reparasjonen. 

Oppsummert: Dette resultatet stemmer 
godt overens med vår oppfatning, hvor 
man generelt er godt fornøyd med de 
verkstedene som er i vårt område.  

Men samtidig at det er enkelte som av 
forskjellige grunner har hatt en dårlig 
opplevelse av verkstedoppholdet. 

Dårlig 
7 % 

Middels 
11 % 

Middelsgod 
25 % 

God 
57 % 

HVOR FORNØYD VAR DU MED 
VERKSTEDET SOM UTFØRTE 

REPARASJONEN? 



Dårlig 
2 % Middelsdårlig 

3 % 

Middels 
8 % 

Middelsgod 
21 % 

God 
66 % 

HVA SYNES DE OM BEHANDLINGSTIDEN 
AV HAVARISAKEN (TIL OPPGJØR)? 

87 % av medlemmene var middelsgodt til 
godt fornøyd med den tid det tar 

(behandlingstid) å få oppgjør i saken.  

Oppsummert:  

Denne tilbakemeldingen tas til etterretning, 
og det sees på muligheten/måter for å korte 

ned på behandlingstiden ytterligere. 

92 % av medlemmene synes rettferdigheten i 

forsikringsoppgjøret var middelsgodt til godt. 
Oppsummert: Dette resultatet kom noe 
overraskende, da man ofte må fordele 
betydelige andeler av kostnadene i en 
reparasjonsprosess på reder.  

En grunn kan være at det viser at våre 
medlemmer i stor grad forstår hvordan 

forsikring i prinsippet virker. 

Ikke aktuelt 
2 % 

Middelsdårlig 
3 % 

Middels 
3 % 

Middelsgod 
21 % 

God 
71 % 

HVA SYNES DE OM RETTFERDIGHETEN I 
OPPGJØRET? 



95 % av medlemmene var middelsgodt 
til godt fornøyd med skadebehandlingen 

i sin helhet. 

Oppsummert: 

Vi kan si oss fornøyd med dette resultatet, 
men det er ikke helt uten 
forbedringspotensial. 

Middels 
5 % Middelsgod 

21 % 

God 
74 % 

HVA ER DITT HELHETSINNTRYKK AV 
SKADEBEHANDLINGEN? 

Oppsummert: Gjennomsnittet 
ligger her på 4,4 hvor 5 er 
maksimalt oppnåelig karakter. 
Mange av våre mål er nær innfridd, 
men det vil kreve mye arbeid for å 
holde seg på dette nivået. 
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Uavhengig skade, ble 
det på generelt 

grunnlag spurt om 
viktigheten av noen 

tjenester. 

39 % av medlemmene synes det er viktig å 
kunne melde skade på hjemmesiden, 32 % 

synes det motsatte. 
Oppsummert: Resultatet viser at flere (29 %) 
antagelig ikke kjenner til muligheten eller ikke 
har tatt stilling til det. Det er ikke noe mål at 
havari oftere skal meldes via hjemmesiden, 
men vi ønsker fortsatt å tilpasse oss våre 

medlemmers forskjellige behov og ønsker. 

Ikke viktig i det 
hele tatt 

8 % 

Ikke veldig 
viktig 
24 % 

Ingen 
formening 

29 % 

Litt viktig 
21 % 

Ekstremt viktig 
18 % 

AT DU KAN MELDE HAVARI PÅ VÅR 
HJEMMESIDE? 



79 % synes det er greit å få hjelp til valg 
av verksted. 

Oppsummert: Vi eller takstmann kan foreslå 
verksted som passer for reparasjon, både 
med tanke på geografiske og tekniske 
forutsetninger. Merk at det allikevel er reder 
som bestemmer hvilket verksted som skal 
benyttes, da med visse innvirkninger på 
forsikringsforholdet. 

Ikke veldig 
viktig 
3 % Ingen 

formening 
18 % 

Litt viktig 
42 % 

Ekstremt viktig 
37 % 

AT DU FÅR HJELP TIL Å VELGE VERKSTED 
ETTER SKADE? 

74 % synes det er viktig at man kan finne 
viktig informasjon på vår hjemmeside. 

Oppsummert: Det er fortsatt en betydelig 
gruppe som ikke bruker internett, vi prøver 
å gi også disse like god informasjon som 
andre.  

Men fordelen med hjemmesiden/internett 
er at der er det også samlet informasjon fra 
andre instanser (Sjøfartsdirektoratet, nav 
etc.) 

Ikke veldig 
viktig 
5 % 

Ingen 
formening 

21 % 

Litt viktig 
42 % 

Ekstremt viktig 
32 % 

AT DU FINNER NYTTIG INFORMASJON PÅ 
VÅR HJEMMESIDE? 



97 % synes det er viktig at Tromstrygd kan 
nås hele døgnet, og ikke bare innenfor 

kontortid. 

Oppsummert: Det vises også i 
undersøkelsens første spørsmål at vår 
tilgjengelighet oppleves som god.  

Tilgjengeligheten utenfor kontortid er 
tiltenkt hastesaker, da i hovedsak havari.  

Ingen 
formening 

3 % 
Litt viktig 

21 % 

Ekstremt viktig 
76 % 

AT DU KAN NÅ OSS UANSETT TID PÅ 
DØGNET? 
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AT DU KAN MELDE HAVARI PÅ VÅR 
HJEMMESIDE? 

AT DU FÅR HJELP TIL Å VELGE VERKSTED 
ETTER SKADE? 

AT DU FINNER NYTTIG INFORMASJON PÅ 
VÅR HJEMMESIDE? 

AT DU KAN NÅ OSS UANSETT TID PÅ 
DØGNET? 

Gjennomsnittlig, Viktigheten av: Oppsummert: Disse generelle 
spørsmålene ble stilt for bedre å 
vite i hvilken grad våre tjenester 
settes pris på av våre medlemmer. 

Resultatet er en god bekreftelse 
på at dette er viktig for 
medlemmene. 


