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Sommerhilsen fra Tromstrygd
Sommeren står for døren og
det er tid for en liten sommerhilsen til medlemmene i
Tromstrygd.
Tromstrygd har våren 2019 tatt i
bruk den nye tjenesten ”min side”
som gjør det enklere for deg å
holde oversikt over forsikringene dine. Vi tilbyr også elektronisk faktura til
våre medlemmer og kommer på ny runde med Tromstrygdskolen til
høsten. Dette kan du lese om i dette nyhetsbrevet og på nettsiden vår:
www.tromstrygd.no.
Vi ønsker deg en riktig god sommer.

Min side - enklere for medlemmene
Nå kan du logge inn på «Min
side» og få full oversikt over
dine forsikringer, vilkår og
priser.
Ved å bruke «Min side» kan du
enklere holde oversikt over
forsikringene for fartøy og
mannskap. Du finner ”Min side” på nettsidene til Tromstrygd. Adressen er
www.tromstrygd.no/medlem. Vi håper dette vil bidra til å gjøre
hverdagen litt enklere for deg som medlem.
Tromstrygd tilbyr også forenklet betaling gjennom E-faktura og
EHF-betaling. Ta kontakt med oss om du ønsker å ta dette i bruk.

Ny runde med Tromstrygdskolen til
høsten
I år er det 15 år siden den
første Tromstrygdskolen ble
arrangert i Honningsvåg.
Denne høsten kommer
vi på ny turné i Troms og
Finnmark.
Tromstrygdskolen er er en ambulerende skole hvor fagpersonene fra
Tromstrygd besøker fiskerne i Troms og Finnmark der de arbeider. På
Tromstrygdskolen får deltakerne en oppdatering på nytt regelverk for
fiskeriene og sikkerhetsarbeid ombord i båtene.
Høstens Tromstrygdskole arrangeres på følgende steder:

Båter under 15 meter

Stor kyst

Mehamn: 21.september
Skjervøy: 5. oktober
Tromsø: 1. november

Tromsø: 27. november

Påmelding sendes til: frank@tromstrygd.no

Tryggere med hjertestarter ombord
MS Skagøysund har hjertestarter ombord og øver
regelmessig på hjerte- og
lungeredning.
Tromstrygd tilbyr støtte ved innkjøp av hjertestarter. Les mer om
dette på våre nettsider.
www.tromstrygd.no/nyheter

Mulig å halvere personskadene i
fiskerinæringen
Det er registrert 107 alvorlige
personskader ombord i fiskefartøy i Troms og Finnmark
siste fem år. Nå tar Tromstrygd
grep for å få ned ulykkestallene.

Arbeids- og personulykkene
utgjør en betydelig andel av
ulykkene i fiskerinæringen.
Mange av disse ulykkene kan forebygges gjennom økt fokus på
sikkerhet og ved bruk av personlig sikkerhetsutstyr. Tromstrygd
setter fokus på sikkerhet, tilbyr støtte til innkjøp og gir premierabatt til medlemmer som investerer i sikkerhetsutstyr. Les mer om
dette på www.tromstrygd.no

Kontakt oss!
Om du har spørsmål til oss i Tromstrygd kan du kontakte oss
på telefon eller e-post. Og om du er i Tromsø er du hjertelig
velkommen innom kontoret i Grønnegata 72.
Tromstrygd - Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

