
Norske Sjø-forsikringene er trygge 

Norske Sjøs nettsider- og facebookside er nå uvirksomme. Vi i KNBF jobber for å rette opp dette, 

og presiserer at alle Norske Sjø-forsikringer er gyldige som tidligere. Ingenting er endret for 

medlemsforeninger og medlemmer som har forsikret båter og havneanlegg i KNBFs egen 

forsikringsordning.  

Fredag ble det kjent at KNBF avslutter samarbeidet med forsikringsmegler for Norsk Sjø, Fender 

Marine, og har skrevet kontrakt med forsikringsselskapet Tryg.  

La ned nettsider 

Fredag ettermiddag begikk Fender Marine etter vår mening avtalebrudd ved å si opp 

samarbeidsavtalen med KNBF med umiddelbar virkning. Fender Marine la deretter urettmessig ned 

nettsiden norskesjo.no og Facebook-siden Norske Sjø. Dette i strid med avtalen mellom partene.  

KNBF mener oppsigelsen er urettmessig og i strid med den avtalen Fender Marine hevder at de nå 

har hatt rett til å si opp med umiddelbar virkning. KNBF har engasjert advokat, og vi kommer tilbake 

med mer informasjon så snart det lar seg gjøre. Vårt klare råd til alle forsikringstakere i Norske Sjø er 

å ikke foreta seg noe i sakens anledning. Igjen er det viktig for oss i KNBF å presisere: Dere er forsikret 

som tidligere.  

Driver urettmessige markedsføring 

KNBF er av den klare oppfatning at agenten Fender Marine nå urettmessig kontakter Norske Sjø-

kunder på epost for ulovlig å ta kunder fra Norske Sjø og KNBF. Ifølge avtalen mellom KNBF og 

Fender Marine har ikke sistnevnte anledning til å tilby sin egen forsikringsordning til Norske Sjø-

kunder uten at dette er godkjent av KNBF. KNBF mener det er uhørt at de nå gjør slike framstøt, og 

ber derfor kunder i Norsk Sjø om å se bort fra alle slik henvendelser og tilbud fra Fender Marine. 

Viktig for forsikringstakerne i Norsk Sjø:  

- Alle kunder i Norske Sjø har forsikring som tidligere. Tryg vil innfases som forsikringsgiver på nyåret. 

KNBF kommer tilbake med tidspunkt for oppstart.  

- Fender er ikke forsikringsgiver. Forsikringsgiver er belgiske MS Amlin Insurances S.E., og de kan ikke 

foreta seg noe med polisene. Ordningen eies av Norske Sjø, som igjen eies av KNBF. 

- Det som har skjedd er kun at forsikringsagent for Norske Sjø, Fender Marine, selv hevder de kan 

avslutte sitt arbeid med Norske Sjø-forsikringer. Det har altså ikke noe å si for polisene.  

- KNBF utarbeider nå framtidige ordninger for kundene i Norske sjø, og dersom Fender Marine ikke 

utfører avtalte tjenester for Norske Sjø-kunder, vil disse bli håndtert av Tryg. Dette vil vi komme 

tilbake med mer eksakte opplysninger om i romjulen eller senest rett over nyttår.  

Bakgrunn 

Avtalen mellom KNBF og Tryg ble undertegnet torsdag i forrige uke, og vil gi KNBFs medlemmer og 

medlemsforeninger markedets beste båtforsikring i tillegg til lukrative rabatter på alle 

personforsikringer. Det vil si en total forsikringspakke.  

Forbundsstyret vedtok i september å sette forsikringsordningen ut i full konkurranse for å se hva som 

var best for KNBFs medlemmer. KNBFs mål var å utvide forsikringsordningen til å inneholde 

forsikringsprodukter også ut over båt- og havneforsikring og tilby en totalpakke på forsikring som en 

medlemsfordel. Det har man oppnådd i fullt monn, og mer informasjon om de gode tilbudene fra 

Tryg kommer etter nyttår.  


