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Seilflyforsikringer 2013 – informasjon til forsikringstaker. 

 
Seilflysesongen 2012 er over og i motsetning til 2011 ble det svært mye skader og høye 
skadeutbetalinger i dette forsikringsåret. Forsikringsselskapet utbetalte mer en 200 % av innbetalt 
kaskopremie. Over tid vil norsk seilflyging ha et problem om vi opprettholder en slik skadehistorikk. 
La oss alle ta et ansvar for å bedre statistikken. Fra Seilflyseksjonen vil det også i forkant av 2013 
sesongen komme tiltak som vi håper kan hjelpe oss på rett vei. 
 
Året 2012 var det siste av 5 år i gjeldene hovedavtale med forsikringsselskapet Inter Hannover. I høst 
har derfor vår flåteforsikring vært ute på anbud. Aktuelle forsikringsaktører i det norske markedet 
har vært invitert og vi mottok flere tilbud. I denne anledning har vi hatt mulighet for å fornye og 
tilpasse forsikringsordningen. Generelt har konkurransesituasjonen hjulpet oss å senke premienivået 
– dette til tross for det historisk dårlige skadeåret i 2012! 
 
I begynnelsen av desember vedtok S/NLFs styre at forsikringsavtalen for 2013-2017 tegnes med Inter 
Hannover. Den nye avtalen er langt fra kun en administrativ forlengelse av den gamle. Inter 
Hannovers tilbud var mest gunstig hva angår både pris, dekning og ikke minst er det et solid selskap 
hvor vi har opplevd et godt samarbeid over flere år. 
 
Endringer gjeldene for 2013: 

  
Ansvarsforsikringene – Premienivået senkes generelt, men dekningsgraden opprettholdes. 
 
Kaskopremien seilfly – Premienivået senkes generelt ved oppstart av den nye avtalen. Grunnlaget for 
premieberegningen endres slik at det blir vesentlig billigere å forsikre fly med verdi over kr 500.000  
 
Kaskopremie TMG – Historien viser at disse flyene de siste 10 år har underbetalt vesentlig i premie 
sett opp mot skadeutbetaling. TMG kategorien må reguleres for dette og som flyeier vil du oppleve 
at premien for 2013 ikke reduseres tilsvarende som for seilfly (inkl SLG og SSG), men forblir uendret 
eller noe dyrere. 
 
Egenandel – For de som ønsker  å ta en høy egenandel, stor kr 100.000, vil det kunne beregnes en 
gunstig individuell kaskopremie. Nivået på øvrige egenandeler blir som tidligere. 
 
Tilhengerforsikringen – I 2012 opplevde vi å få en skadesak på en av våre hengere. I forbindelse med 
dette ble vi kjent med at forsikringsselskapene tenker fullverdiprisnippet med reduksjon for 
aldersforringelse. Tilbudet av brukte hengere er lite i markedet, så erstatning for en totalskadet 
henger blir ofte å kjøpe en ny. Vi har ved fornyelse av avtalen med Codan oppnådd forståelse for at 
våre seilflyhengere ikke kan sammenliknes med skap-, hestehenger eller campingvogn hva angår 
nedskrivning for aldersforringelse og tilbud i bruktmarkedet. Vårt prinsipp med beløpsbestemt verdi 
per henger vil derfor være gjeldene fra 2013. Vi vil derfor oppfordre alle til å ta en vurdering av 
verdien på sin henger. 
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Følgende forsikringer inngår i S/NLFs forsikringsordning: 
 
Ansvarsforsikring – obligatorisk for alle luftdyktige fly, og med dekningsgrad i.h.h.t myndighetenes 
minimumskrav – henholdsvis SDR 750.000 for fly inntil 499kg (MTOW) og SDR 1.500.000 for fly fra 
500-1000kg (SDR – forsikringsvaluta, utgjør om lag NOK 10 ) 
 
Seteforsikring – obligatorisk sitteplassforsikring som dekker NOK 60.000 ved død og NOK 500.000 
ved 100 % invaliditet. For tosetere er begge sitteplassene likt dekket i ordningen. En enhetlig og 
konsekvent forsikring er viktig når piloter og ressurspersoner flyter litt på kryss og tvers av klubber og 
operative steder i norsk seilflyging. For utbetaling av seteforsikringen kreves kun en avklaring av 
skadeomfanget (% av uførhet eller bekreftelse på fatalt utfall).  
 
Passasjeransvarsforsikring - obligatoriske passasjeransvarsforsikringen som tegnes på samtlige 
tosetere og som dekker inntil SDR 250.000,- i h.h.t. myndighetenes minstekrav (innført i 2005). 
Denne lovpålagte forsikringen kommer først til utbetaling etter en rettsavgjørelse hvor det har blitt 
dokumentert økonomisk tap. 
 
Særskilt ansvarsforsikring – obligatorisk og består av to elementer.  
Del 1 dekker verkstedsansvar for det tekniske personell som jobber på ideell basis på flyet. F.eks det 
S/NLFs godkjente seilflyteknikere og byggeledere måtte bli stilt til ansvar for. Tilsvarende dekning har 
fallskjermpakkere som jobber på tillitsmannsbasis med hovedkontroll av våre redningsskjermer.  
Del 2 av denne forsikringen dekker ansvarlig personell som på ikke kommersiell basis er involvert i 
flygningen, som eksempelvis instruktøren, vinsjfører og personell som holder i vingespissen 
 
Kaskoforsikring – frivillig forsikringsdekning av flyets verdi, inkluderer også opplagsforsikring. Kasko 
er den dyreste delen av den enkelte flyeiers samlede flyforsikring.  
På denne delen av forsikringen er det en individuell bonusoppbygging på 5 % per skadefritt år inntil 
oppnådde maks 35 %. Ved skade med forsikringsutbetaling mister du bonus og vil bli stående med 
malus (tillegg) 15 % i påfølgende år og deretter ny oppbygging med 5% per skadefritt år på ditt/deres 
nye fly. Blir flyet ikke erstattet av nytt er opptjening kun 50 % hvert år, dvs 2,5 %. 
 
Vi tilbyr to nivåer av kaskoforsikring: 
1) Privat – inntil 10 piloter med flygebevis 
2) Klubb – ubegrenset antall piloter og skoleflyging 
 
Egenandeler ved kaskoskader er kr 7000 for seilfly inntil verdi på 250.000 og kr 12.000 over dette.  
For TMG er egenandelen henholdsvis kr 10.000 og kr 15.000 med samme verdigrense. 
 
Opplagsforsikring – frivillig forsikringsdekning av flyets verdi ved opplag. Kan benyttes enkeltstående 
ved lagring over lengre tid, eller i kombinasjon med en ansvarsforsikring som ”delkasko”. 
 
Tilhengerforsikring – frivillig kaskoforsikring av seilflyhengere som dekker kaskoskader på selve 
hengeren. Denne forsikringen tilbys for 2012 i et samarbeid med forsikringsselskapet Codan. 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
Steinar Øksenholt 


