FISKERNES EGET FORSIKRINGSSELSKAB

En fusion til gavn for de danske fiskere
Fiskernes Forsikring G/S er skabt ved fusion mellem følgende selskaber:
•
•
•
•

Danske Fiskeres Forsikring G/S
Dansk Fartøjsforsikring A/S
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri G/F
De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

Fiskernes eget forsikringsselskab
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Danske Fiskeres Forsikring og Dansk Fartøjsforsikring fusionerer og bliver – under navnet Fiskernes Forsikring – det
største fiskerejede forsikringsselskab i Danmark. Det er
kombinationen af kompetencer inden for fartøjsforsikring
og arbejdsskadeforsikring, der samles. Det er en fortsættelse af gamle traditioner og en fortælling om fiskere, der
gennem generationer har været med til at skabe et solidt
grundlag. Og det er kulminationen på to års forhandlinger,
der nu kommer de danske fiskere til gode, med stærkere
forsikringer end nogensinde. Fiskernes – og dit – eget forsikringsselskab.

Fiskernes Forsikring tilbyder arbejdsskade-, ulykkes- og fartøjsforsikringer til de danske erhvervsfiskere. Selskabet har
i alle år virket for fiskerierhvervet – fra sejlskib og jolle til
supertrawler – og altid med den gensidige tanke ”én for alle
og alle for én”. Overordnet er det unikt, at erhvervsfiskerne
har et forsikringsselskab, hvor de selv har bestemmelsesretten over hovedforsikringsprodukterne og stemmeret
ved generalforsamlingerne. Sammenlægningen skaber
dertil et mere konkurrencedygtigt selskab med en proaktiv,
fremadrettet forretningsmodel, der primært fokuserer på
synergieffekten på den lange bane.

Med fusionen kan erhvervsfiskere i fremtiden henvende sig
ét sted for at tegne alle de forsikringer, der måtte være behov for i relation til fiskefartøjet.

”Målet med sammenlægningen er at skabe en bæredygtig
forsikringsvirksomhed til gavn for danske fiskere, hvor den
samlede virksomhed skal være ejet af danske erhvervsfiskere,” siger Allan Buch, fiskeskipper og bestyrelsesformand
for Fiskernes Forsikring.

Hos os er det fiskerne, der har ordet
”Med fusionen er vi i dag to skibsforsikringsselskaber samt
et arbejdsskadeforsikringsselskab samlet under én fane, og
vi er så godt konsolideret, at vi kan klare os uden supplerende kapital. Vi er selvstændige og har ingen ejere ud over
fiskerne. Vi er til for fiskerne, og hos os er det dem, der har
ordet. Vi skal ikke have penge ud til aktionærer, men kan i
stedet bruge overskud til bonus eller til at nedsætte præmier. Det, samt at vi har fået noget ud af vores investeringer,
gør, at vi kan konkurrere på pris. I dag er vi faktisk de billigste på arbejdsskadeforsikring – og det er arbejdsskadeforsikring uden bøvl. Sker der en skade, kan man altid komme
igennem. Vi hjælper hinanden, og vi gør en dyd ud af den
”gammeldags” service, altså den personlige kontakt. Vi er
dog også bevidste om, at man flytter, hvis man kan finde
billigere forsikring et andet sted. Derfor udvikler vi hele tiden produkter, så vi nu konkurrerer både på pris, på nærhed
– og på kvalitet.

Bedst på arbejdsskadeog fartøjsforsikring

Det kan kun ske, nu vi er flere selskaber, der har slået ekspertiserne sammen, og det er medvirkende til, at vi har en
bred vifte af kompetencer til at betjene vores fiskere.”
Allan Buch, fiskeskipper og bestyrelsesformand
for Fiskernes Forsikring

Vi ønsker at være kendt for:
•
•
•

Personlig betjening
Effektiv skadesbehandling
Hurtig erstatningsudbetaling

Deloitte er en tværfaglig virksomhed med en lang
række integrerede ydelser, der gør os i stand til at
levere 360° rådgivning til din virksomhed.

Læs mere på www.deloitte.dk
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Fartøjsforsikring
Erhvervsfiskeriet er en unik branche – og det
er dit fartøj også. Derfor kræver det noget særligt at tilbyde forsikringer inden for dette felt –
heriblandt faglig kundskab, teknisk indsigt og
forståelse for de vilkår, fiskeriet udøves under.
Fiskernes Forsikring står for objektiv rådgivning.

Forsikringsdækningen
kan omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaskoforsikring
Kaskointeresse
Kollisionsansvar
Maskinskadedækning
Ansvarsforsikring P&I
Fangst- og fangstredskaber om bord
Tidstabsdækning
Panthaverinteresseforsikring
Krigsforsikring
Bugserforsikring
Nybygningsforsikring
Produktansvarsforsikring

Forsikringsbetingelserne for fartøjsforsikringen
er bl.a. “Nordisk Søforsikringsplan”
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Hvad omfatter
kaskoforsikringen?

Kaskoforsikring,
der dækker bredt

1. Fartøjets skrog og styrehus.
2. Fartøjets maskineri.
3. Fartøjets inventar og diverse installationer og udstyr.

Hovedpolicen omfatter en kaskoforsikring, der dækker enhver forsikringsbegivenhed, der rammer eget
fartøj, eller hvis man er ansvarlig
for skader uden for fartøjet. Dækningseksempler er: Forlis, stranding,
brand, kollision, maskinhavari, bugsering, tidstab, svamp og osmose.

Ansvarsforsikring P&I
Fartøjsejer kan blive ansvarlig for en
personskade, der er sket på fartøjet.
Det kan være på et besætningsmedlem, en reparatør eller en person, der
befinder sig om bord af anden årsag.
Endvidere dækkes oliespild, forurening og vragfjernelse samt juridisk
assistance i forbindelse med en skadebegivenhed, som er omfattet af
forsikringen. Skadeserstatninger kan
i dag blive meget store, f.eks. til oprydning efter olieforurening.
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Forsikret gennem generationer:
Jeg skal aldrig have anden forsikring
”Min far var forsikret her, og hans før ham. Da jeg satte til
søs, blev jeg også forsikret hos københavner-forsikringen,
som det hed dengang, og jeg mener, det er den bedste
forsikring, der findes. Jeg købte selv skib i 1992 og forliste
i 1994, hvor jeg fik forsikringssummen udbetalt uden problemer. Jeg har været godt tilfreds lige siden. Jeg er altid
blevet meget godt behandlet, og har vi haft en skade, så har
de dækket.
I 2012 købte jeg skib sammen med min søn, og der fik vi forsikret gennem et andet selskab, fordi vi kunne spare 15.000
om året. Jeg ringede til Jan hos Fiskernes Forsikring og sagde, at vi skiftede selskab – han lyttede og sagde, at han håbede, at vi kunne komme til at arbejde sammen igen på et
andet tidspunkt. Så var vi så uheldige at støde ind i en reparation til 800.000 kr., hvoraf forsikringen dækkede 50.000.

Det var dyrt at spare de 15.000… Det viste sig endda, da vi
skulle have sat forsikringssummen op, at vi faktisk kunne
gøre det billigere hos Fiskernes Forsikring end den anden.
Så jeg er en tilfreds kunde i dag, og har ikke set mig tilbage
siden.
Jeg ved, at de er der, hvis motoren pludselig står af. Der er
ikke nogen diskussion. Og de er til at komme i kontakt med
– jeg har Jans direkte nummer, og hvis han er på ferie, så tager han den enten eller sender en sms om, at jeg kan fange
en anden. De forstår os fiskere og vores arbejdsvilkår, og de
lytter. Hvis det bliver ved med at gå, som det går nu, så skal
jeg aldrig have anden forsikring.”
Allan Nielsen, fiskeskipper, Hals

Jeg blev frustreret, for jeg var jo skadeforsikret. Så jeg ringede til Jan, som jeg altid havde haft et godt forhold til, og
spurgte, hvordan de ville have gjort i denne situation. Den
skulle han lige tygge på. Til en fiskerimesse lidt senere fortalte han mig, at I dette tilfælde ville de have dækket 50/50.
Så lige så snart, vi kom ud af den anden forsikring, blev vi
forsikret hos Fiskernes Forsikring igen.
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Arbejdsskadeforsikring
Hvis man er ansat som fisker eller har en
anden beskæftigelse ombord på fartøjet,
skal man være omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som ens arbejdsgiver etablerer og betaler. Derudover kan alle
selvstændige fiskere, ægtefæller og ejere af
erhvervsfartøjer tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring.

Erstatninger, der kan udbetales
fra en arbejdsskadeforsikring,
er eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Godtgørelse for varigt mén
Erstatning for tab af erhvervsevne
Brilleskader
Tandskader
Behandlingsudgifter
Overgangsbeløb ved dødsfald
Erstatning for tab af forsørger
Godtgørelse til efterladte

Man kan også rammes af sygdom som følge
af sit arbejde. Denne del dækkes af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, også
kaldet AES.

Vi tilbyder markedets
bedste arbejdsskadeog fiskeriulykkesforsikringer
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Sundhedsforsikring

Ulykkesforsikring

Krisehjælp

Lange ventetider på både forundersøgelser og behandling kan betyde
unødige smerter eller forværring af
tilstanden. Det kan ingen være tjent
med, hvorfor Fiskernes Forsikring
tilbyder sine medlemmer en fordelagtig sundhedsforsikring via vores
samarbejdspartner.

Du kan som medlem i Fiskernes Forsikring tegne en ulykkesforsikring,
der dækker 24 timer i døgnet.

Danske erhvervsfiskere tilbydes akut
krisehjælp i forbindelse med alvorlige arbejdsulykker og søulykker samt
tilbud om Psykologisk Hotline.

Her får du bl.a. lægerådgivning,
dækning af undersøgelser og hospitalsbehandlinger på både private
og offentlige hospitaler m.m. Sundhedsforsikringen omfatter også behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og zoneterapeut.
Psykologhjælp er også omfattet.
Det handler om, at du hurtigst muligt kan blive rask og komme tilbage
på arbejdsmarkedet, uden det går
ud over din forretning.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd sikrer kursen mod et
bedre og mere sikkert arbejdsmiljø til søs.
Vi er der, når du har brug for os – med os som
arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgiver sejler du
aldrig din egen sø.

Auktionsgade 1b • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 18 05 66 • www.f-a.dk
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Det er Danmarks billigste
arbejdsskadeforsikring
– og så fungerer den!
”Min båd er på søen 300 dage om året, og vi er fire mand plus en lærling afsted ad gangen. Jeg selv og mine folk er alle arbejdsskadeforsikret – og fordelen ved at have den hos Fiskernes Forsikring er først og fremmest, at det
er Danmarks billigste. Der er ikke nogen, der kommer i nærheden – vi ligger
20 kr. under de nærmeste konkurrenter pr. havdag. Og så er det også, at den
fungerer.
Vi har en ung mand, som kom til skade med sin ryg, som har været igennem
et halvt års behandlingsforløb og kommer tilbage lige om lidt. Forløbet har
været fantastisk. Behandling og genoptræning har været hurtig. Det er dejligt, hvis uheldet er ude, og en ansat eller én selv har brug for hjælp, at det
så bare fungerer – og det har det gjort, 100 %. Min ansatte har været på privathospital, og nu er han på vej hjem fra tre ugers intensiv genoptræning på
Tenerife. Det er jo fantastisk. Samtidig får vi hurtigst muligt vores ansatte tilbage, og han kan komme ud og tjene nogle penge igen – både for hans egen
og for vores skyld.”
Alfred Fisker, fiskeskipper og
bestyrelsesmedlem, Thyborøn

Havnegade 15, 2. sal
7680 Thyborøn
Telefon: 96 900 120
Mail: ls@thf.as
Kontorets åbningstid:
Mandag-fredag kl. 8-15
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Tryg og rettidig skadesbehandling
Hvis uheldet er ude, er vi garant for en loyal og
handlekraftig assistance. Vi kender om nogen
til vigtigheden af en hurtig og effektiv skadesbehandling ved havarier. Vores erfarne surveyors er hurtigt på pletten, så planlægningen
af reparationer m.m. kan iværksættes. Selskabet har surveyors placeret rundt om i landet,
og kan således nå frem med kort varsel.
Arbejdsskadeforsikring har også høj prioritet
hos Fiskernes Forsikring, og vi har fokus på at
gøre en uheldig situation så smertefri som
muligt. Ved arbejdsskade kan fiskerne trygt
henvende sig til den lokale tillidsmand, som
vil være behjælpelig med spørgsmål, og sammen med specialister på selskabets hovedkontor sikres det, at skadelidte får den bedste
behandling – og hurtigt kommer tilbage på
søen igen.
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24-timers døgnservice ved akut
havaritilfælde.
Få hjælp på 96 31 85 85

24-7-365

Forsikringer til en sikker hverdag

Erhvervsfartøjer
Vi forsikrer både større og mindre
erhvervsfartøjer, såsom passagerfartøjer, arbejds- og projektfartøjer, turbåde, færger, husbåde og kommercielle lystfiskerfartøjer m.m.

God dækning til
trolling- og fritidsfiskere

Lystbådforsikring på dine
præmisser

Fartøjer, som anvendes til fritidsfiskeri eksempelvis med ruser og garn
eller trollingfiskeri, har typisk et særligt forsikringsbehov for dækning
af redskaber, garnhaler og trollingudstyr m.m. Hos Fiskernes Forsikring tilbyder vi at medforsikre dette
udstyr.

En lystbådforsikring hos Fiskernes
Forsikring kan sammensættes af
flere forskellige forsikringsdækninger alt efter behov. Vi er ikke tilhængere af ”pakkeløsninger”, hvor du
som kunde får en masse forsikringsdækninger, som du måske slet ikke
har behov for. Vi er tilhængere af
individuelle forsikringsløsninger –
hvor du kun betaler præmie for dit
faktiske forsikringsbehov.

En klar fordel ved at tegne forsikring hos os er bl.a., at vi kan tilbyde
en fast takseret police uden fradrag
ved skade. Det betyder, at du ikke
mødes med aldersfradrag/procentvis nedskrivning på eksempelvis
din påhængsmotor, når skade indtræffer.

Vi tilbyder også
sundhedsforsikring og
produktansvarsforsikring
via vores
samarbejdspartner
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Tillidsmand Hirtshals
Tillidsmand Skagen

Tillidsmand
Frederikshavn/Strandby

Tillidsmand Læsø

Tillidsmand Hanstholm
Lokalkontor Thyborøn
Tillidsmand/
forsikringsrådgiver
Afdelingskontor Aalborg
Surveyor/forsikringsrådgiver
Tillidsmand Grenaa

Tillidsmand Hvide Sande

Lokalkontor Esbjerg
Surveyor/tillidsmand
Tillidsmand Middelfart

Vurdering Sydfyn

Vurdering Sønderborg
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Vurdering/tillidsmand Bornholm

Hovedkontor, afdelingskontor
og lokalkontor
Havarieksperter
(surveyors)
Selskabets fastansatte surveyors er
havarieksperter, som besidder de
specielle kompetencer, der kræves
for at sikre dig en hurtig og korrekt
opgørelse af dine skader. Vores surveyors har mange års erfaring med
opgørelse af store og komplicerede skader, og alle har en maritim
uddannelse bag sig.

Vurderingsmænd

Surveyor Nordsjælland/Gilleleje

Du kan også møde en af vores
freelance vurderingsmænd, som
bistår vores faste surveyors ved
eksempelvis syn og opgørelse af
mindre skader.

Tillidsmænd
Ved arbejdsskader kan du trygt
henvende dig til den lokale tillidsmand, som vil være behjælpelig
med alle spørgsmål vedrørende
arbejdsskader. Vi sørger for, at
skadelidte kommer i den bedste
behandling.

Forsikringsrådgiver
Hovedkontor København
Vurdering/forsikringsrådgiver

Vurdering Sydsjælland

Skal du have et godt tilbud på
forsikring af dit fartøj og dit mandskab m. m., kan du rette henvendelse til vores forsikringsrådgiver,
som til enhver tid er klar med en
rådgivning, der sikrer, at du altid
har de forsikringer, der kræves, og
som dækker dit behov.
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Fiskernes Forsikring G/S
Platanvej 12
1810 Frederiksberg C
Tlf.: 33 21 83 11

Havnegade 28
7680 Thyborøn
Tlf.: 22 12 65 30
www.dff-gs.dk
dff@dff-gs.dk
Scan QR-koden, og kom direkte til vores hjemmeside
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Havnegade 15
9400 Nørresundby
Tlf.: 96 31 85 85

