
 
 

        
     

MEGLERFULLMAKT (Sjø & Energi)  
 

Standard Formular 2007 
 
Med denne Meglerfullmakt gir Kunden Megler fullmakt til på vegne av rederiet å undersøke, forhandle og 
innhente premienoteringer for de forsikringer og fra de markeder/forsikringsgivere som er nominert 
nedenfor. 
 
Denne Meglerfullmakt er eksklusiv for de nevnte forsikringer og markeder/forsikringsgivere, med mindre 
noe annet avtales her: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dato for Meglerfullmaktens ikrafttredelse: ………………………………. 
 
Kunde (fullmaktsgiver): ………………………………………… 
adresse: …………………………………………………………... 
 
Megler (forsikringsmegler): …………………………………….. 
adresse: ………………………………………………………….. 
 
Flåte: ………………………………………………………………   Skip og forsikringstakster som i Vedlegg 1 
 

Forsikringer Forsikringens 
begynnelse (”forfall”) 

Marked/ 
Forsikringsgiver(e)  * 

   
   
   
   

 
*  Eventuelt minimumskrav til security rating av: (i) Standard & Poor’s:  ………………………………………. 
  eller (ii) tilsvarende rating byrå: ……………………………..:  ………………………………………. 
 
Forsikringsvilkår:   I henhold til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996 (Planen) – siste gjeldende versjon – og  
                              (eventuelle) spesialvilkår for rederiet og/eller nominerte forsikringer, som avtalt. 
 
Kunden står fritt til å beslutte om han vil benytte seg av noen av de premienoteringer som Megler  
presenterer i henhold til denne Meglerfullmakt, for eventuell plassering av nevnte forsikringer med nevnte  
markeder/forsikringsgivere. 
 
Megler har ikke rett til noen godtgjørelse eller vederlag for sine markedsundersøkelser på grunnlag av  
denne Meglerfullmakt, med mindre noe annet avtales her: 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Denne Meglerfullmakt kan når som helst endres eller tilbakekalles av Kunden som fullmaktsgiver med 
skriftlig varsel til Megler, med mindre: (i) det er uttrykkelig sagt herunder at fullmakten gjelder inntil 
beslutning om eventuell plassering av nevnte forsikringer med nevnte markeder/forsikringsgivere er  
besluttet av Kunden, eller (ii) det på annen måte er uttrykt at fullmakten har en tidsbegrensning uten  
endrings- og tilbakekallingsrett: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Denne Meglerfullmakt er utstedt i ett eksemplar til Megler. 
 
 
Dato:…………………………….. 
 
 
_____________________________________ 
Underskrift Kunde                                                                                
 

 



 
 

 

        
     

MEGLERAVTALE  (Sjø & Energi)  
 

Standard Formular 2007 
 
Denne avtale er inngått på bakgrunn av og med henvisning til lov av 10.06.2005 nr. 41 om forsikringsformidling og forskrift om 
forsikringsformidling fastsatt av Finansdepartementet 09.12.2005 med hjemmel i lov om forsikringsformidling.   
Forøvrig gjelder vedlagte “Standard Vilkår for Megleravtale (Sjø & Energi) – Standard Formular 2007” og de spesielle vilkår som 
måtte være avtalt skriftlig mellom partene som særskilt vedlegg til denne Megleravtale.  
 
Med denne Megleravtale gir Kunden Megler eksklusivt oppdrag til å plassere, betjene og fornye de forsikringer til de 
markeder/forsikringsgivere som er nominert nedenfor. 
 
Dato for avtalens (oppdragets) begynnelse: ……………………………….. 
 
Kunde (oppdragsgiver): ………………………………………..…………… 
adresse: ………………………………………………………………….……. 
 
Megler (forsikringsmegler): …………………………………………………. 
adresse: ………………………………………………………………………. 
 
Flåte: …………………………………………………………………………..       Skip og forsikringstakster som i Vedlegg 1 
 

Forsikringer Forsikringstid Andel  
% 

Marked/ 
Forsikringsgiver(e)  * 

Meglers Prov. 
%  ** 

Kundens Rabatt
%  ** 

      
      
      
      
      

 
*  Eventuelt minimumskrav til security rating av: (i) Standard & Poor’s: ……………………………………………………... 
                 eller (ii) tilsvarende rating byrå ……………………………….: …………………………………………………….. 
 
** Eventuell avtale om annen form for godtgjørelse/salær til Megler eller rabatt til Kunden: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Forsikringsvilkår:   I henhold til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996 (Planen) – siste gjeldende versjon – og  
                              (eventuelle) spesialvilkår for rederiet og/eller nominerte forsikringer, som avtalt. 
 
Premiebetaling skjer gjennom Megler, med mindre noe annet avtales her for nominerte forsikringer: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Havaribehandling skjer med bistand av Megler, med mindre noe annet avtales her for nominerte forsikringer: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Innkreving av erstatninger skjer gjennom Megler, med mindre noe annet avtales her for nominerte forsikringer: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Skatter og andre offentlige avgifter som eventuelt måtte gjelde, er for Kundens regning og betales direkte av denne, 
med mindre noe annet avtales her for nominerte forsikringer: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuell varselfrist ved oppsigelse av denne Megleravtale fra Kundens side: .…………………………………………. 
Eventuell tidsbegrensning uten oppsigelsesrett for denne Megleravtale: …………………………………………………. 
 
Norsk rett, jurisdiksjon og voldgift gjelder, med mindre noe annet avtales her for nominerte forsikringer: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tilleggsbestemmelser til denne avtaletekst i henhold til Vedlegg 2:   Ja: _____     Nei: _____ 
 
Endringer i denne Megleravtale skal, for å være gyldige, foretas skriftlig med begge parters underskrift. 
 
Denne Megleravtale er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
Dato:…………………………….. 
 
_____________________________________                                  _____________________________________ 
Underskrift Kunde                                                                               Underskrift Megler  

 



 
 

        
     

STANDARD VILKÅR FOR MEGLERAVTALE (Sjø & Energi) 
2007 

  
Utarbeidet av 

Sjøassurandørernes Centralforening / Norske Forsikringsmegleres Forening / Norges Rederiforbund  
 

 
Disse standard vilkår gjelder for avtaleforhold opprettet mellom Kunder (oppdragsgivere) og Meglere 
(forsikringsmeglere) ved anvendelse av ”MEGLERAVTALE (Sjø & Energi) Standard Formular 2007”. 
Vilkårene er basert på innhenting, presentasjon og plassering for Kunden av forsikringsløsninger fra et eller flere 
forsikringsselskaper, jfr. lov av 10.06.2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 1-2 nr. 2 annet alternativ.  
 
1. Kundens plikter: 
1.1 Fremskaffe de opplysninger megler trenger for å gi en god og objektiv beskrivelse av forsikrings-gjenstandene og risikoen 

overfor forsikringsgiver. 
 
1.2 Korrigere og/eller utfylle tidligere avgitte opplysninger så snart Kunden blir klar over at disse har 

endret seg på en slik måte at det kan antas å være av betydning for forsikringsgiver. 
 
1.3 Redegjøre for tidligere forsikringsforhold, meglere og anmeldte skader. 
 
1.4 I god tid før fornyelse bistå med å legge en fornyelsesstrategi for forsikringene. 
 
1.5 Betale premien innen forfallstid. 
 
1.6 Kontrollere at de forsikringsdokumenter Kunden mottar, er i overensstemmelse med de opplysninger og instruksjoner han 

tidligere har gitt Megler.  
 
1.7 Redegjøre for endringer i forsikringsforholdet, som har inntruffet i forhold til risikobildet og forsikrings-

gjenstandene, eller som ønskes vedrørende dekningsomfanget og dekningsvilkårene, både i 
forbindelse med fornyelser og i løpet av forsikringstiden. 

 
1.8 Underrette Megler om forsikringstilfelle som inntreffer, og gi Megler nødvendig oppdatering. 
 
2. Meglers oppgaver/plikter: 
 
I forbindelse med plassering/fornyelse av forsikringer skal Megler: 
2.1 I god tid påbegynne plasserings-/fornyelsesarbeidet. 
 
2.2 Innhente relevante forsikringsnoteringer fra de markeder og/eller forsikringsgivere Megleravtalen 

omfatter, ved å administrere full eller begrenset anbudsrunde, eller ensidig plassering/fornyelse, 
avhengig av hva som er tilrådelig eller ønskelig etter avtale med Kunden.    

  På Kundens anmodning skal Megler til enhver tid opplyse om navnene på de konkrete forsikrings- 
  givere som det er innhentet noteringer fra og/eller foretas plassering/fornyelse hos. 
 
2.3 Gi de råd og opplysninger som trenges for å klarlegge forsikringsbehovet. 
 
2.4 Basert på den informasjon han mottar fra Kunden:  

(i) presisere, så langt det er naturlig og praktisk mulig, Kundens krav og behov, med passende 
  begrunnelse for hvert råd til Kunden om et bestemt forsikringsprodukt; samt  

(ii) gi råd og veiledning med sikte på å plassere Kundens forsikringsbehov. 
 
2.5 Gi råd om valg av forsikringsløsninger og forsikringsgivere i forhold til Kundens forsikringsbehov. 
 Meglers presiseringer og begrunnelser under pkt. 2.4 og dette punkt skal tilpasses den foreslåtte  
 forsikringsavtales kompleksitet, og skal i nødvendig utstrekning legge forholdene til rette for at 
Kunden  
 kan vurdere de enkelte forsikringsløsninger, forsikringsprodukter og forsikringsnoteringer.  
 Herunder skal Megler gi opplysninger om:  

(i) det er vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det Kunden har uttrykt som forventning 
eller  

  som Kunden med rimelighet kan vente er dekket under vedkommende forsikring; og  
(ii) alternative dekningsformer og tilleggsdekninger som foreligger i markedet eller som med rimelig  
 grunn kan forsøkes i markedet.  

 



 
 

Megler skal alltid opplyse om premien for hver enkelt forsikring eller forsikringsløsning hvis flere 
forsikringer er kombinert i en felles pakke. 

 
2.6 Sørge for at forsikringsavtaler kan tre i kraft på avtalt tidspunkt for plassering eller fornyelse. 

 
2.7 Så tidlig som mulig i forbindelse med de fremlagte forsikringsnoteringer forut for Kundens valg av 

marked/forsikringsgiver, dog senest i forbindelse med tilråding av valg av marked/forsikringsgiver, 
opplyse om all provisjoner/godtgjørelser som megler vil motta fra aktuelle markeder/forsikrings-
givere 

 knyttet til Kundens forsikringer, enten dette skjer direkte eller på en indirekte måte ved at Megler 
 gjør reassuranse for forsikringsgiver knyttet til den aktuelle forsikring, eller Megler har avtaler om  
 superprovisjon, porteføljeprovisjon eller lignende. 

Når det gjelder direkte provisjoner, opplyse brutto premie, eventuell sats for Kundens rabatt, 
Meglers provisjonssats, og eventuell undermeglers provisjonssats – alle satser regnet i prosent av 
brutto premie.  

 
2.8 Avtale eventuelt vederlag som Kunden skal betale til Megler i tillegg til eller istedenfor provisjon/  
 godtgjørelse fra forsikringsgiver(e), herunder særskilte godtgjørelser i henhold til pkt. 2.19 og 2.20  
 nedenfor. 
 
2.9 Sørge for den dokumentasjon som er nødvendig for at forsikringsavtaler er kommet i stand med  

forsikringsgiverne, og før forsikringstidens begynnelse gi Kunden bekreftelse på at plasseringen av 
forsikringene er fullført, eventuelt hva som gjenstår av plassering.  

 
2.10 Innen rimelig tid etter forsikringstidens begynnelse sende Kunden en skriftlig oppsummering av de  
 inngåtte forsikringsavtalers innhold og detaljer (Meglers "Cover Note"). 

 
I løpet av forsikringstiden skal Megler: 
2.11 Gi råd og vurderinger om tolkning av konkrete spørsmål knyttet til de plasserte forsikringsavtaler. 
 
2.12 Yte Kunden den nødvendige bistand til havaribehandling og innkreving av erstatning i forhold til 

forsikringsgiverne ved forsikringstilfelle som inntreffer innenfor den forsikringstid og den 
avtaleperiode som Megler har oppdrag for.  

   
2.13 I samråd med Kunden overvåke endringer i forsikringsbehovet i forsikringstiden og bidra til at disse 
blir  
 implementert i forsikringsavtalene med forsikringsgivere. 
 
2.14 Opplyse om endring av security rating på deltagende forsikringsgivere som bringer slik rating under 

Kundens minimumskrav. 
 
For øvrig skal Megler: 
2.15 Bistå Kunden i tekniske, juridiske og forsikringstekniske spørsmål i forbindelse med plassering/  

fornyelse av forsikringer og i løpet av forsikringstiden, i den utstrekning dette kan anses nødvendig 
og naturlig innenfor oppdraget. 

  
2.16 Oppnevne kundeansvarlig(e) hos Megler. 
 
2.17 Sørge for at enhver informasjon fra Kunden med betydning for forsikringsomfang og risikovurdering 
 umiddelbart gis videre til forsikringsgiverne. 
 
2.18 Se til at all relevant informasjon vedrørende forsikringsdekningen som mottas fra 
forsikringsgiverne,  
 umiddelbart gis videre til Kunden. 
 
Annet: 
2.19 Dersom Kunden ønsker en mer omfattende utredning innen tekniske, juridiske og 
forsikringstekniske  

spørsmål enn det som står i et rimelig forhold til oppdragets art og størrelse, må dette avtales og 
honoreres særskilt.  
 

2.20 Dersom Kunden ønsker spesielle eller utvidede tjenester, service og/eller rådgivning fra Megler 
innenfor  
havari, opplæring, analyser, rapporter, rutiner eller annet knyttet til Kundens behandling av 
forsikringer, som går ut over det som utgjør Meglers plikter i henhold til Megleravtalen, må dette 



 
 

avtales skriftlig med nærmere presisering av oppgavene og honoreres særskilt eller på annen 
tilbørlig måte tas hensyn til ved avtale om Meglers godtgjørelse.  

 
2.21 Dersom Megler gir Kunden råd ut fra en analyse av et så stort antall av de på markedet disponible  

forsikringsløsninger som mulig, skal dette opplyses særskilt av Megler, jfr. lov av 10.06.2005 nr. 41 
om forsikringsformidling § 1-2 nr. 2 første alternativ. 

 
3. Megleravtalens varighet, oppsigelse, og Meglers plikter og rett til provisjon/godtgjørelse: 

     3.1 Megleravtalen gjelder fra og med avtalens (oppdragets) begynnelse inntil oppsigelse, som kan 
foretas når som helst, med mindre partene har avtalt en varselfrist eller at avtalen er tidsbegrenset 
uten oppsigelses-rett. Oppsigelse bør skje til forsikringenes forfall (utløpsdato), eventuelt årsforfall 
for en forsikring som løper i minst 24 måneder. 

 
    3.2 I tilfelle av oppsigelse fra Kundens side, er Megler berettiget til, og Kunden forplikter seg til å betale 

Megler, avtalt provisjon/godtgjørelse frem til forsikringenes forfall (utløpsdato), begrenset til 12 
måneder fra forsikringenes begynnelse selv om den avtalte forsikringsperiode er lenger enn 12 
måneder, med mindre noe annet er avtalt mellom partene.   

 Dersom forsikringene som oppsigelsen gjelder, er plassert for flere forsikringsperioder, gjelder 
regelen i første ledd for den forsikringsperiode hvor oppsigelse skjer. Megler har ikke rett til 
provisjon/ godtgjørelse for gjenværende ikke påbegynte forsikringsperioder under en slik 
langtidsavtale, med mindre noe annet er avtalt mellom partene. 

 
     3.3 Megler skal også etter oppsigelse følge opp og fullføre sine gjenstående oppgaver og arbeidsplikter 

under Megleravtalen for de forsikringsperioder Megler er blitt betalt provisjon/godtgjørelse. For ikke 
godtgjort resterende del av en forsikringsperiode ut over 12 måneder har Megler ikke slike plikter, 
med mindre annet er eller blir avtalt mellom partene eller Kunden velger å overføre disse oppgaver 
og arbeidsplikter til en ny megler. Under sistnevnte omstendigheter gjelder likevel Meglers rett til 
provisjon/godtgjørelse uavkortet. 

  
3.4 Megler plikter på anmodning fra Kunden å utlevere det skriftlige materiale som er nødvendig for å 

dokumentere, ut over det som følger av Meglers Cover Notes, innholdet av de forsikringsavtaler som 
er inngått og plassert. Megler plikter videre på anmodning fra Kunden å utlevere dokumentasjon for 
de forsikringstilfeller/skader/claims som er til behandling hos Megler, som er nødvendig for den 
videre behandling, med mindre denne skal fortsette å behandle disse som del av gjenstående 
oppgaver og arbeidsplikter under Megleravtalen. 

 
4. Meglers rett til provisjon/godtgjørelse ved endring/opphør av forsikringsavtalen: 
4.1 Når Megler oppebærer provisjon av forsikringenes premier, skal denne beregnes ut fra de premier 

som faktisk påløper under forsikringene for forsikringsperioden. Meglers provisjon justeres med 
endringer under, eller opphør av, forsikringene i løpet av forsikringsperioden, med mindre noe annet 
er avtalt eller følger av reglene nedenfor. 

  
4.2 Dersom Megler oppebærer annen godtgjørelsen enn provisjon, skal denne bare behandles etter 

regelen i pkt. 4.1 så langt slik annen godtgjørelse er knyttet til forsikringenes premier og/eller 
forsikringsperiode. 

  
4.3 Dersom forsikringene opphører før forfall (utløpsdato):  

(i) som følge av enighet mellom Kunden og forsikringsgiverne uten Meglers mellomkomst eller 
enighet;  

  eller  
(ii) ved at forsikringsgiverne får anledning til å si opp forsikringene på grunnlag av forhold på 

Kundens 
  side;  
er Kunden forpliktet til å betale Megler avtalt provisjon/godtgjørelse frem til forsikringenes forfall 
(utløpsdato) i den forsikringsperiode hvor opphøret skjer, i henhold til reglene under pkt. 3.2 ovenfor.  

 
5. Premie- og erstatningsbetaling gjennom megler: 
Medmindre det er uttrykkelig avtalt i Megleravtalen at premie- og erstatningsbetaling skal skje direkte 

mellom  
Kunde og forsikringsgiverne, gjelder følgende: 
Snarest mulig etter fullførelse av plassering skal Megler utstede og sende Kunden premienota med netto  
betalbar premie (dvs. brutto premie fratrukket eventuell Kunde rabatt). 
Kunden betaler premien til Megler som sørger for fordeling og viderebetaling av netto premiebeløp, etter  
fradrag av Meglers egen provisjon, til den enkelte forsikringsgiver og/eller til det enkelte marked gjennom  
undermegler. 



 
 

Ristornopremie og erstatningsbeløp for skadeoppgjør fra forsikringsgiverne innkreves av Megler (direkte  
eller gjennom undermegler) for viderebetaling til Kunden. 
Megler plikter å viderebetale premier, ristorno og erstatninger så raskt som praktisk mulig, eller 

samsvarende 
med markedspraksis på månedsbasis. 
Premier, ristornopremier og erstatningsbeløp plasseres av Megler straks på egen klientkonto i bank, 

atskilt  
fra Meglers egne midler. I samsvar med bransjekutyme behandles klientmidler uten renteopptjening for  
Kunden eller forsikringsgiverne og uten belastning av transaksjonskostnader for pengeoverføringer. 
Kunden kan i konkrete tilfelle ved uttrykkelig og skriftlig meddelelse til Megler kreve å få betale premie 
direkte til eller motta erstatning direkte fra forsikringsgivere. 
 
6. Taushetsplikt: 
Partene bevarer full taushetsplikt om det arbeid som blir gjort i henhold til Megleravtalen. Unntak gjelder 
for den informasjon Megler må gi til fremtidige meglere dersom Kunden skifter megler og dersom det 
gjelder konkrete forhold vedrørende forsikringsgjenstanden eller forhold knyttet til risikoen og vurderingen 
av denne og disse ikke er taushetsbelagt. 

 
7. Lovvalg: 
Megleravtalen skal være underlagt norsk rett og jurisdiksjon, herunder: 
• Lov av 10.06.2005 nr. 41 om forsikringsformidling, særlig kapittel 5 ”Generelle krav til meglings- 
 virksomhet”. 
• Forskrift om forsikringsformidling fastsatt av Finansdepartementet 09.12.2005 med hjemmel i lov om 
 forsikringsformidling, særlig kapittel 3 ”Informasjonsplikt til kunden”. 
• Lov av 16.06.1989 nr. 69 om forsikringsavtaler, særlig kapittel 2 ”Selskapets informasjonsplikt”. 

 
8. Voldgiftsklausul: 
Dersom det oppstår tvist om forståelsen av Megleravtalen, er partene enige om at tvisten  
først skal forsøkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger innen de første 6 månedene etter at en av 

partene  
har begjært tvisten løst ved forhandlinger. I tilfelle forhandlinger ikke fører frem innen det angitte tidsrom, 

kan  
hver av partene kreve tvisten løst ved voldgift i Oslo, hvis ikke annet sted avtales. 
Voldgiftsretten skal settes med 3 medlemmer. Hver part oppnevner en voldgiftsdommer og de to 

oppnevnte  
voldgiftsdommere skal deretter i fellesskap oppnevne voldgiftsrettens formann som skal være jurist. Etter 

at en  
part har begjært voldgift og foretatt oppnevnelse av voldgiftsdommer, skal den annen part foreta 

oppnevnelse  
av voldgiftsdommer i løpet av 14 dager. 
Dersom de to oppnevnte voldgiftsdommere ikke kan bli enige om voldgiftsrettens formann i løpet av 14 

dager  
eller annen frist som partene er enige om, kan hver av partene begjære at rettens formann oppnevnes av  
bestyreren for Nordisk Institutt for Sjørett. 
Forøvrig skal bestemmelsene i lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift gjelde, med mindre partene er 
enige om en annen fremgangsmåte. 
Partene i voldgiftssaken skal bevare taushet om voldgiftsforhandlingene og voldgiftsdommen, med 

mindre de  
avtaler noe annet. 

 
 

------------  
 
 
 
 


