VEDTEKTER FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSPOOL FOR AVSLÅTTE RISIKI
§ 1.

Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki overtar på vegne av medlemsselskapene
yrkesskadeforsikringer for bedrifter som ikke får dekket forsikring i selskaper som er
medlem i Poolen.
Betingelse for at forsikring skal dekkes i Poolen er at minst tre medlemsselskaper har
avslått å dekke risikoen. Administrasjonen kan kreve at tilbud skal innhentes fra flere enn
tre medlemsselskaper.
Poolen driver ikke forsikringsvirksomhet for egen regning, men avregner til medlemmene
det årlige resultatet. Poolens virksomhet skal drives etter forsvarlige forretningsmessige
prinsipper.
Poolen er en selvstendig juridisk person som kan være part i søksmål.
Poolen har forretningskontor og verneting i Oslo.

§ 2.

Forsikringsselskaper som har myndighetenes tillatelse til å tegne yrkesskadeforsikring, kan
søke om medlemskap. Tilslutning skjer pr. 1. januar.
Utmeldelse av Poolen må skje innen kalenderårets utgang med minst tre måneders
varsel.
Etter forslag fra styret eller minst tre medlemmer kan et medlemsmøte, innkalt med 14
dagers varsel, beslutte at et medlem skal utelukkes fra Poolen. Til gyldig beslutning kreves
3/4 av de avgitte stemmer.
Medlem som trer i likvidasjon eller går konkurs eller ikke kan oppfylle sine forpliktelser i
henhold til medlemskapet kan av medlemsmøte utelukkes fra Poolen.
Medlem som trer ut av Poolen svarer for forpliktelser som er pådratt som medlem.
Styret fastsetter premier, forsikringsvilkår og tar stilling til om Poolen skal tegne
reassuranse. Styret beslutter hvor skadeoppgjør skal skje. Styret godkjenner skader som
skal utlignes i Poolen. Styret kan med en ukes varsel kreve inn à-konto beløp fra
medlemmene.
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Styret kan opprette utvalg for behandling av saker, eksempelvis tariffering av risiki.
Oppnevning i Tarifferingsutvalget skjer for to år av gangen.

§ 3.

Hvert selskap deltar med en forholdsmessig andel i Poolens inntekter og utgifter.
Utligningen på de enkelte medlemmer skjer i forhold til deres premieinntekt i direkte
norsk yrkesskadeforsikring i vedkommende år.

§ 4.

Poolens kontor utsteder poliser, og innkrever premien fra forsikringstakeren. Det overtar
ansvaret for den skadeforebyggende virksomhet.

§ 5.

Poolstyret avgjør omfang av eventuell reassuranse på vegne av medlemmene.
Medlemmene har i tillegg anledning til å beskytte sin egen regning ved egen reassuranse.

§ 6.

Årsmøte skal holdes innen utgangen av april måned, og innkalles av styret med minst tre
ukers skriftlig varsel.
Årsmøtet skal:
a)

Behandle styrets beretning for virksomheten i det forløpne år

b)

Behandle regnskap

c)

Foreta valg av styre og styrets leder

d)

Foreta valg av revisor

e)

Behandle andre saker nevnt i innkallelsen

Andre medlemsmøter kan holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst tre
medlemmer forlanger det. Innkallelse skjer med 14 dagers skriftlig varsel. I unntakstilfeller
kan fristen settes kortere, dette gjelder dog ikke vedtektsendringer. I innkallelsen til et
medlemsmøte skal nevnes de saker som vil bli behandlet.
Beslutninger treffes med simpelt flertall.

§7.

På medlemsmøte har medlemmene - når intet annet fremgår av vedtektene - stemmerett
i forhold til brutto premieinntekt i yrkesskadeforsikring for direkte forsikringer avsluttet i
Norge. Et konsern eller medlemmer under felles ledelse regnes som et selskap.
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Selskap med inntil 1 % av medlemmenes samlede premieinntekt har 1 stemme.
Videre:
-

selskap med inntil 2 % av medlemmenes samlede premieinntekt har 2 stemmer

-

selskap med inntil 3 % av medlemmenes samlede premieinntekt har 3 stemmer

-

selskap med inntil 4 % av medlemmenes samlede premieinntekt har 4 stemmer

-

selskap med inntil 6 % av medlemmenes samlede premieinntekt har 5 stemmer og
videre 1 stemme for hver påbegynt 2 % av medlemmenes samlede premieinntekt.

Det antall stemmer som herved fremkommer er Poolens stemmetall. Intet selskap eller
konsern kan avgi stemmer for mer enn 20 % av stemmetallet.
Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 8.

Styret består av 3 - 6 medlemmer, som av årsmøtet velges for ett år av gangen.
For å fatte gyldig beslutning kreves det at minst halvparten av styrets medlemmer er
enige. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

§ 9.

Endringer i eller tillegg til vedtektene kan bare besluttes på medlemsmøte. Til gyldig
beslutning kreves 2/3 av de avgitte stemmer. Til gyldig beslutning om oppløsning kreves
2/3 av Poolens samlede stemmetall.

§ 10.

Oppstår tvist vedrørende disse vedtekter avgjøres den ved voldgift jfr. Voldgiftsloven av
14.mai 2004 nr 25.

Gjelder fra 23.april 2009
(Erstatter vedtekter av 17.april 2008)
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