Foræret hjertestartere til 10 byer.

Hvis det



kommer som et lyn
- så er det helt almindeligt

Det sker hvert år, at mennesker falder om – som ramt af lynet. Ofte er det hjertet,
der holder op med at slå og skal bruge ”starthjælp”.
Derfor har NÆR-BRAND i 2006 foræret hjertestartere til 10 byer i vores områder
på Lolland-Falster og i Jylland. Så er vi mindre afhængige af, hvor hurtigt hjerte
ambulancen når frem.
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Ud over de tre forsikringsselskaber på kortet består samarbejdet også af NÆR-BRAND
Forsikring - Lolland-Falster G/S.

Nu er vi fire lokale forsikringsselskaber
Hvert af NÆR-BRANDs lokalområder har sit eget lokale forsikringsselskab, som
blev dannet for over 100 år siden. Formålet var at fordele den byrde, som af og til
rammer den enkelte, mellem de mange.
Formålet med NÆR-BRAND er endnu den dag i dag det samme. Imidlertid betyder
EU og den globale udvikling, at bestyrelserne i 2006 valgte at fusionere Salling
og Lemvigegnens, samt Lysgaard Herreds og Viborgegnens forsikringsselskaber.
Sådan tjener NÆR-BRAND bedst sit formål fremover.
For dig som kunde betyder det også fremover:
 erstatning eller bonuscheck
 kvalitetsforsikringer og -service fra Topdanmark
 lokale assurandører



Er der tryk på slukkeren?
Er din pulverslukker over fem år gammel? Så er der en risiko for, at den har tabt
noget af trykket og derfor ikke fungerer ordentligt, hvis du skulle få brug for den.
Der er tre måder at kontrollere, om dine pulverslukkere er blevet trykprøvet inden
for de sidste fem år.
 Øverst på alle tidligere trykprøvede slukkere sidder
der en krans, hvor seneste trykprøvningsår er noteret.
 Nederst til højre for slukkerens etiket, er der på tid
ligere trykprøvede slukkere et mærke, der viser år og
måned for sidste trykprøvning.
 På ældre ikke trykprøvede slukkere vil der nederst til
højre for slukkerens etiket være en mærkning, hvor
slukkerens mærkningsår vil indgå.
Er slukkeren fra 2002 eller før, så skynd dig at kontakte
Lotek A/S på e-mail-adressen naer-brand@lotek.dk husk at skrive dit NÆR-BRAND kundenummer.

Tilbud!
Vil du gerne sikre dig ekstra med en 2 kg ildslukker i
bilen? Som NÆR-BRAND-kunde kan du få den for en
tilbudspris af:

250 kr.
PS : Kun 1 stk. pr. husstand.
Bestil pr. e-mail med navn, adresse og NÆR-BRAND-kundenummer til
naer-brand@lotek.dk



Bonuschecken er også en af de overraskelser, man har lov at forvente engang i mellem.

Hvordan kan man kende en



NÆR-BRAND-kunde?

En NÆR-BRAND-kunde tager ansvar og gør noget aktivt for at forhindre skader
- det er det, han får sin bonuscheck for. Det betyder bl.a., at:
 han har en ildslukker i huset
NÆR-BRAND har også interesse i at sikre kundens ejendele, derfor giver vi
tilskud til en ildslukker. For vores kunder bliver prisen for denne sikkerhed derfor
kun en brøkdel af værdien.
 el-installationerne er sikre
Med støtte fra NÆR-BRAND sørger han for, at en el-installatør går landejendommenes el-installationer efter mindst hvert femte år.
 nøglen ikke ligger under måtten
Den er sikret i en Keysafe-nøgleboks, som kan købes med fordel gennem
NÆR-BRAND.
 elektronikken er sikkert lynbeskyttet
Vi oplever flere og flere lyn, og samtidig har de fleste ikke bare flere fjernsyn,
men også pc’er, dvd-afspillere osv. Det kan let beskyttes – se mere på
www.naer-brand.dk



Nu endnu bedre Sundhedssikring



- hele vejen igennem

Gennem NÆR-BRAND kan du få en Sundhedssikring PLUS for det, en Sundheds
sikring BASIS normalt koster.
Den sikrer dig:
 hurtig og gratis adgang til forundersøgelser og hurtig behandling på
privathospital
 midlertidig hjemmehjælp
 akupunktur/zoneterapi
 udvidet adgang til fysioterapi/kiropraktik
Opret ny med 20 % rabat
Har du endnu ikke Sundhedssikring? Så kan du få den med 20 % rabat i hele 2007.
Ring til Topdanmark og hør nærmere

70 13 7l9l13



Nøglen til huset skal også have



tag over hovedet

Mange familier har valgt at gemme en nøgle udenfor – fx under måtten. Men hvis
en tyv finder nøglen og låser sig ind, er det ikke indbrudstyveri.
I en Keysafe-nøgleboks er nøglen i sikkerhed, når familien ikke er
hjemme. Og så er forsikringsdækningen også hjemme, hvis en
tyv alligevel får fat i nøglen fra boksen. Og det kan du få på
skrift - på forhånd!

Særtilbud: 150 kr.
De første 100, som skriver til
keysafe@naer-brand.dk med navn, adresse og kundenummer kan købe 1 stk.
Keysafe-nøgleboks for blot 150 kr. Har du en Keysafe-nøgleboks i forvejen, så skriv
det til os og få en behagelig overraskelse.

Har du en nøgle liggende udenfor?


Vi har sendt en

på gaden
Bilforsikring til kilometerpris
- 3 ud af 4 kunder sparer op til 20 %
Hvad med dig? Få prisen på en bilforsikring, det er værd
at køre efter. Ring 70 13 7l9l13 og fortæl os:


dit kundenummer



hvad kilometertælleren står på



hvor mange kilometer du kører om året

Eller se www.topdanmark.dk
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Årets bonus slår alle

rekorder

Det står klart, at 2006 var et godt forsikringsår, og det gælder også for
NÆR-BRANDs påpasselige kunder.
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Det betyder, at vi denne gang kan udsende bonuschecks på i alt ca. 14 mio. kr.

