
Við leggjum 
áherslu á að bjóða 

allar helstu tryggingar 
sem sjávarútvegurinn 
þarf, með sambærilegum 
skilmálum eða betri en 
nú þekkist.

Guðmundur Hafsteinsson frá Consello, Graham Knott og David Ripton frá Marsh og Nicholas Waymark frá Aegis.

Við framkvæmum áhættu-
mat hjá útgerðarfélaginu og 
komum með tillögur að skil-

málum sem henta hverju og einu. 
Að því loknu sjáum við um útboð 
á Lloyds markaðnum í London til 
að finna vátryggjanda og ná fram 
sem hagstæðustum kjörum,“ segir 
Guðmundur Hafsteinsson, vátrygg-
ingamiðlari og einn af eigendum 
Consello vátryggingamiðlunar.

„Við leggjum áherslu á að bjóða 

Skilvirkari tryggingaþjónusta                
       fyrir útveginn
Consello býður 
íslenskum út-
gerðarfyrirtækj-
um einfaldari og 
skilvirkari trygg-
ingaþjónustu en 
þau fá með við-
skiptum við inn-
lendu trygginga-
félögin.

allar helstu tryggingar sem sjávar-
útvegurinn þarf, með sambæri-
legum skilmálum eða betri en 
nú þekkist. Við erum „one-stop“ 
miðlun og gætum hagsmuna við-
skiptavinarins í tjónauppgjörum 
með beinum samskiptum við 
vátryggjandann,“ segir Guðmundur 
enn fremur.

„No-fault“ tryggingar
„Skilvirknin sem fæst með aðstoð 
Consello felst ekki síst í því að 
allar tryggingar sem við útvegum 
á Lloyds markaðnum eru svo-
kallaðar „no-fault“ tryggingar. Það 
þýðir að tjón eru bætt að fullu, 
sama hverjum eða hverju er um að 
kenna. Fyrir vikið tekur tjónaupp-
gjör mjög stuttan tíma. Það er 
ekki verið að leita að sökudólgi, 
heldur bæta tjón sem tryggt hefur 
verið fyrir. Fáheyrt er að reynt 
sé að skipta tjónskostnaðinum á 
milli vátryggjandans og trygginga-
takans,“ segir Guðmundur.

„Það er engum í hag að tefja bóta-
greiðslur þegar t.d. atvinnutæki 
verða fyrir tjóni. Sem fyrst þarf að 
ráðast í viðgerðir eða endurnýjun 
búnaðarins til að hann geti haldið 
áfram að skila eigendum sínum 
tekjum.“

Samstarf við öfluga vátrygg-
ingamiðlara
Consello er í samstarfi við vátrygg-
ingamiðlarann Marsh í London 
sem er ein stærsta tryggingamiðlun 
heims, með starfsemi í 160 löndum 
og 29 þúsund starfsmenn. Marsh 
leggur mikla áherslu á að starfa 
náið með staðbundnum vátrygg-
ingamiðlunum á borð við Consello.

Þeir David Ripton, vátrygginga-
miðlari og framkvæmdastjóri hjá 
Marsh, og Graham Knott samstarfs-
maður hans voru hér á landi til 
að kynna þjónustu fyrirtækisins. 
Þeir segjast líta svo á að Marsh og 
Consello geti boðið íslenskum 
útgerðarfyrirtækjum afar áhuga-
verðan valkost þegar kemur að 
töku trygginga. „Við leitum tilboða 
í tryggingar á alþjóðamarkaði þar 
sem samkeppni er mikil. Það getur 
stuðlað að hagkvæmari iðgjöldum 
en íslensk fyrirtæki hafa áður 
kynnst, enda eru engir milliliðir á 
borð við endurtryggjendur. Ef til 

tjóns kemur þá sér Consello um 
samskiptin hér á landi og Marsh 
sér um samskiptin við viðkomandi 
vátryggjanda (underwriter) á 
Lloyds markaðnum. Við störfum 
eingöngu í þágu viðskiptavinarins, 
þannig að það fer ekkert á milli 
mála hverra hagsmuna við gætum.“

Milliliðirnir detta út
Þeir David og Graham benda 
á að íslensku tryggingafélögin 
endurtryggi hluta af tryggingum 
útgerðarinnar. „Endurtryggjendur 
eru milliliðir sem taka oft stóran 
hluta áhættunnar og það hækkar 
iðgjöldin. Tryggingafélögin eru 
jafnframt í þeirri stöðu í þessum 
tilfellum að gæta bæði eigin hags-
muna og hagsmuna viðskiptavinar-
ins. Þessi staða getur skýrt hvers 
vegna tjónsuppgjör á Íslandi virðast 
oft taka langan tíma.“

Sérfræðiþekking í áhafna-
tryggingum
Meðal þeirra sem Consello starfar 
með á Lloyds markaðnum er Aegis. 
Nicholas Waymark, sérfræðingur 
Aegis í áhafnatryggingum, segir 
mikilvægt fyrir útgerðarfyrirtæki að 
vera með rétta tryggingavernd fyrir 
áhafnir sínar og starfsmenn. Löng 
reynsla og innsæi skipta máli við 
mat á tryggingaþörfinni. „Ég hef t.d. 
haldið utan um áhafnatryggingar 
fyrir sjómenn á Hjaltlandseyjum í 
25 ár og fer þangað á hverju ári til 
að kynna mér aðstæður. Þær heim-
sóknir hjálpa mér að skilja við-
skiptavinina og áhættuna og vinna 
út frá því,“ segir Nicholas.

Dæmi um tryggingar fyrir 
útgerðina
Meðal þess sem Consello getur haft 
milligöngu um að tryggja má nefna:

● Húftryggingar skipa og smábáta.
● Áhafnatryggingar.
● Hagsmunatryggingar.
● Afla- og veiðarfæratryggingar.
● Birgðatryggingar á frystum afla.
●  Tryggingar fyrir frystihús og fisk-

vinnslur.

Rétti tíminn til að spyrna við 
iðgjaldahækkunum
Guðmundur Hafsteinsson segir 
að almennt séu tryggingariðgjöld 
að hækka um allan heim eftir 
nokkur ár lækkunar. Búist er við 
því að svo verði áfram í einhver 
ár, ekki síst í sjávarútvegi, en þar 
hafa iðgjöld verið óvenju hagstæð 
síðustu ár. „Þetta er því rétti tíminn 
til að spyrna við þeim hækkunum 
með því að semja beint við Lloyds 
markaðinn. Við erum líka að tala 
um samninga lengur en þetta klass-
íska eina ár sem hér tíðkast.“
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