Nu kan du indbrudssikre din
terrassedør for kun 400 kr.
Indbrudsstatistikken viser, at terrassedøren er en populær adgangsvej for
indbrudstyve – faktisk mere populær
end hoveddøren. Dels er
der ofte bedre ”arbejdsro”
ved en terrassedør, dels
er mange af dem dårligt
sikret.

Det sidste kan du nu
gøre noget ved: Gennem
NærBrand kan du købe et
Ruko terrassedørshåndtag med kodelås for kun 400 kr., men
du skal være hurtig: Vi har kun et
begrænset antal på lager, så vi bruger
først til mølle-princippet. Du kan læse
mere om Ruko Code Handle på vores
hjemmeside, www.nærbrand.dk, hvor
du også skal bestille. (Vil du købe flere
håndtag til din egen bolig, er prisen
600 kr. pr. stk.)
Du sparer 899 kroner
Normalprisen for Ruko Code Handle
er 1.299 kr., så du sparer altså 899
kr. – og dig selv for en hel del ærgrelse og bekymring, hvis det er med
til at afværge et indbrud. For en godt
sikret terrassedør gør det naturligvis
ikke alene. Derfor giver vi dig også en
vindueslås med helt gratis, hvis du
køber håndtaget - og så har vi samlet

en række gode råd, som gør tyvens liv
mere besværligt.

Herudover er det en god idé at bede
naboen om at tømme postkasse, skovle
sne, bruge din skraldespand og parkere sin bil udenfor dit hus,
hvis du skal på ferie. Du
kan læse meget mere
om tyverisikring på
hjemmesiden
www.stopindbrud.dk

Er dine låse sikre nok?
Mange boliger i Danmark har for dårlige
låse - især gamle Rukolåse, hvor nøglen har et
”rundt hoved”. Derfor
har Topdanmark indgået et samarbejde med
Ruko om udskiftning af
låse. Aftalen går ud på,
at kunder i Topdanmark
(og dermed også NærBrand-medlemmer) kan få besøg af en låsesmed, som
giver boligen et gratis sikkerhedstjek
mod indbrud. Vælger du at udskifte
dine låse til et Ruko Garant Plus låsesystem, får du 3 ekstra nøgler gratis. På
www.nærbrand.dk, kan du finde et link
til en låsesmed, som kan give din bolig
et sikkerhedstjek.
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Gode råd, der gør det
meget sværere at være
tyv
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• Sørg for, at alle vinduer og døre
er forsvarligt låst - tjek at dine
låse er sikre nok (se herunder).
• Undgå låse med indvendige
vridere. Det gør det sværere for
tyven at slippe væk.
• Husk at låse din garage, udhus
eller lade, da tyve ofte bruger
værktøj herfra til at bryde ind
med.
• Tag nøglen ud af ATV, traktor og
andre maskiner.
• Lås en evt. stige fast, så tyven
ikke kan få glæde af den.
• Gem ikke din reservenøgle i nærheden af boligen. Tyven ved, hvor
han skal lede.
• Undgå, at dine vinduer er dækket
af buske og træer, der skjuler
tyven udefra.
• Mærk dine værdigenstande med
en graveringspen, som du kan
låne hos politiet. Sæt et klistermærke op uden for døren, der
viser, at du er med i ”Operation
Mærkning”. Tyven stjæler helst
ikke mærkede værdier, da de
er sværere at sælge videre til
hælere.
• Du kan også investere i en tyverialarm. Sæt en mærkat op, der
viser, at du har tyverialarm.
• Tag billeder af dine værdigenstande og gem kvitteringer.

Ny rekord:
I år betaler vi 15,8 millioner tilbage til medlemmerne
Velkommen til 2010-udgaven af NærBrand-avisen. Udseendet er nyt, men
anledningen er den velkendte: En gang
om året skriver vi til vores flere end
13.000 medlemmer og fortæller dem
størrelsen på deres bonus. Og lægger
man alle disse tal sammen, bliver det
faktisk til 15,8 millioner kr. (eller i snit
lidt over 1.000 kr. til hvert medlem).
Sidste år udbetalte vi i alt 15,1 millioner i bonus – det er ny rekord.
Hellere forebyggelse end helbredelse
Bonuschecken er en af de særlige fordele ved at være medlem af NærBrand
– men faktisk er det også en fordel for
selskabet. For når man ved, at der er

Dette års bonusudbetaling slår rekorden fra sidste år med 700.000 kr.

Fusion af de fire brandkasser:
En lang historie kan nu blive endnu længere

I oktober 2009 godkendte Finanstilsynet den beslutning, som medlemmerne
i de fire tilbageværende brandkasser
i NærBrand-samarbejdet havde taget,
nemlig at fusionere til et selskab:
NærBrand Forsikring G/S.
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NærBrand Forsikring G/S er fortsat
det lokale medlemsejede forsikringsselskab, og som modtager af denne
avis og bonusmeddelelse er du medlem og medejer.

Indbrudstyve kommer ofte ind ad terrassedøren. Arbejdsro i kombination med dårlig sikring er
forklaringen - men med dette medlemstilbud kan du forbedre sikkerheden markant.

en bonus på spil, passer man måske
lige en anelse bedre på sine ting. Det er
i hvert fald en del af vores filosofi, og
derfor kan du inde i avisen læse mere
om forebyggelse af indbrud – blandt
andet har vi et godt tilbud til dig, der
vil sikre huset med nye låse, og måske
en helt ny kodelås til terassedøren.

Baggrunden for fusionen er meget
skærpede krav fra myndighederne
(mere præcist EU), som de fire brandkasser bedst kunne løse i fællesskab.

Men selv om vi altså valgte at fusionere, er der ikke grund til at begræde det.
Brandkasserne har jo allerede i mange
år haft et tæt og godt samarbejde, og
i det daglige kommer du ikke til at
mærke nogen nævneværdig forskel.
Vi har benyttet lejligheden til at friske
vores logo lidt op, men grundlæggende

er vi stadig et lokalt forankret forsikringsselskab, som belønner dem, der
passer godt på deres ting.

Fusionen er altså blot en videreførelse
af de tanker, der lå til grund for de
oprindelige brandkasser, som opstod
rundt omkring på landet i midten af
1800-tallet. Før den tid var man i bogstavelig forstand ilde stedt, hvis ens
ejendom gik op i flammer. Naboerne
trådte nok hjælpende til, men hvad nu,
hvis de også var blevet ramt? Så var
det alligevel bedre, at man i fællesskab skillingede sammen, før ulykken
ramte.
De fleste af de lokale brandkasser
eksister ikke længere, men det gør
vores altså. Og i dag tilbyder vi ikke
blot brandforsikringer, men alle typer
forsikringer. Det gør vi gennem vores gode samarbejde med Topdanmark – og
det planlægger vi at blive
ved med de næste mange
år …
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50 år uden en eneste skade

Sundhedssikring er ikke kun for
de udvalgte få

Børge Rasmussen skriver i dag forsikringshistorie med sin helt igennem
imponerende statistik. 50 år har han
været i samme forsikringsselskab uden
en eneste skade.

Har du en sundhedssikring, har du
adgang til hurtig og effektiv behandling. Og du behøver ikke at være
alvorligt syg for at få glæde af den – fx
dækker den også, hvis du får hold i
ryggen og skal en tur på briksen. Men
der er naturligvis også hjælp at hente
for dem, der er så uheldige at blive
ramt af en alvorlig sygdom.

”Det er meget usædvanligt – noget nær
enestående i dansk forsikringshistorie – at en kunde har været i samme
selskab i så mange år uden at lave skader,” fortæller Martin Damholdt, som
er direktør i NærBrand Forsikring G/S
– et medlemsejet forsikringsselskab,
der samarbejder med Topdanmark.

En Lloyd var startskud
Børge Rasmussen fik sin første bilforsikring, da han i 1959 besluttede sig
for at købe en ny moderne bil. En Lloyd
stod øverst på ønskelisten, og den
skulle forsikres i landbrugets forsikringsselskab, MLU, som i dag er kendt
som Danmarks næststørste forsikringsselskab, Topdanmark.
”Bilforhandleren troede ikke på, at jeg
ville få lov at forsikre mig hos MLU,
efter jeg havde skiftet jobbet som landmand ud med en stilling som elværksbestyrer nær Roslev i Salling ved
Limfjorden,” siger Børge Rasmussen.
Men Børge Rasmussen blev optaget i
MLU, selvom han ikke var landmand –
et godt tegn på, at MLU var på vej fra
landbrugets forsikringsselskab mod
det selskab, man kender i dag.

Bonus batter på prisen
Godt rodfæstet i sit lokalområde valgte
Børge Rasmussen siden at brandforsikre sit hjem i Brandkassen for Hem

Børge Rasmussen var med fra starten,
da NærBrand lavede samarbejdsaftalen med Topdanmark om produktet
Aktiv Risikostyring i 1991. En aftale,
der berettiger til bonus, når man har
haft et kalenderår uden skader.
”Jeg har fået udbetalt bonus i samtlige år siden 1991, og den bonus har
været med til at gøre min forsikring
væsentlig billigere siden,” siger Børge
Rasmussen.

Held og en lille smule forsigtighed
Den beskedne jubilar ønsker dog ikke
selv at tage al æren for den imponerende skadestatistik.

”Det må være en kombination af forsigtighed og held – og med heldet som
den vigtigste part – at jeg ikke har haft
en skade i 50 år,” forklarer han.

NærBrand har besøgt Børge Rasmussen og påskønnet hans utrolige rekord
med nogle gode flasker vin og chokolade.

”Det er så unikt, at man kan leve så
langt et liv uden en skade, så det var vi
simpelthen nødt til at belønne,” siger
Martin Damholdt.
NærBrand er fortsat det lokale brandforsikringsselskab, og når man bor
i Salling, kan man være med i NærBrands forsikringsløsning med bonus
– såfremt man undgår skader naturligvis.

Kom og vær med til vores generalforsamling den 23. april

Som modtager af denne avis er du
medlem i NærBrand Forsikring G/S,
og dermed også berettiget til at deltage i selskabets generalforsamling.
Den finder sted fredag den 23. april
kl. 10.30 på Hotel Pinenhus, Pinen 3,
Glyngøre, 7870 Roslev.

Du kan spare 20 %
Som medlem af NærBrand kan vi give
dig en ekstra grund til at købe en sundhedssikring: Vi giver dig nemlig 20 %
rabat på Sundhedssikring Plus – dvs.
du får den bedste af to dækninger, men
betaler kun for den billigste.

Foto: NærBrand
Børge Rasmussen må være født under en heldig stjerne. Han har været 50 år i samme
forsikringsselskab uden en eneste skade. Her får han overrakt en vingave af Alfred
Brunsgaard og Bent Vistisen fra NærBrand.

og Dølby sogne. Dette selskab udviklede sig til NærBrand Forsikring – Salling G/S.

Sådan kommer du med
For at få adgang skal du sende navn,
adresse og kundenummer til
valg@naer-brand.dk eller indtale dine
oplysninger på telefonsvareren på tlf.
30 13 15 37 senest den 18. april.

Du finder dit kundenummer på policen
Dit kundenummer finder du på policen
fra Topdanmark i højre margin - du
skal blot aflæse de 7 første cifre i det
10-cifrede policenummer.

Rundt regnet en million danskere har
en sundhedssikring. De fleste har den
gennem deres arbejde, men flere og
flere vælger faktisk at købe en selv. Det
er der flere grunde til. Er man fx selvstændig, er det fx økonomisk uholdbart at stå på en offentlig venteliste,
indtil det bliver ens tur til at komme
til. Andre vælger en sundhedssikring,
fordi de ønsker den sikkerhed, som
forsikringen giver.

Smil til fotografen. Sundhedssikring sikrer dig
hurtig og effektiv behandling

Du kan læse mere om sundhedssikring
på www.topdanmark.dk/sundhed
eller ringe på 44 74 70 07.

Er du hunde- eller kattemenneske?

Uanset om du er mest til hunde eller
katte, så er her en god nyhed til dig.
Den 26. marts lancerer Topdanmark
nemlig en forbedret hundeforsikring
og en helt ny katteforsikring. Hovedoverskriften for begge forsikringer
er ”valgmuligheder” – og at man kun
betaler for den risiko, som ens eget dyr
udgør. Du kan læse mere om forsikringerne på www.topdanmark.dk

Vov!
Er du hundeejer, skal du naturligvis
stadig købe den obligatoriske ansvars-

forsikring, men ud over livsforsikringen er der fx hele 3 livsvarige sygedækninger at vælge mellem. Du kan
også vælge en udvidet ansvarsforsikring, der som den eneste herhjemme
dækker personskade, hvis du får en til
at feriepasse hunden.
Står du for at skulle anskaffe dig en
hund, vil vi anbefale dig at vælge en
god, sund race – både af hensyn til
hunden, men også fordi de er billigere
at forsikre.

Miav!
Katteejere behøver ikke at tænke på
en ansvarsforsikring, hvis de da har en
indboforsikring. Men ellers er valgmulighederne de samme som for hunde –
3 forskellige livsvarige sygedækninger
og en livsforsikring. Livsforsikringen
er først og fremmest til racekatte,
hvorimod sygedækningerne er til alle,
der vil passe godt på deres kat – men
som ikke ønsker at stå alene med regningen, hvis den bliver alvorligt syg.

Anbefal NærBrand
til en, du kender - du
kan få en KeySafe ud
af det

Vi håber, du er glad for at være NærBrand-medlem – og for de fordele,
der følger med. Måske er du ligefrem
så tilfreds, at du vil anbefale os til en,
du kender? For at blive medlem af
NærBrand skal vedkommende naturligvis bo inden for vores område, men
det er også ganske let at finde ud af.
Vi har nemlig for nylig husstandsomdelt en brochure i alle de postnumre,
hvor vi dækker – så du har sandsynligvis også fået den selv. Og ellers kan
man på vores nye hjemmeside
www.nærbrand.dk nemt tjekke, om
man bor inden for vores område –
man skal blot taste sit postnummer
ind.

Sådan gør du
Du kan fx spørge din bekendte, om
vedkommende har fået brochuren.
Hvis der er interesse, kan du jo fortælle, at du selv får rabat på Topdanmarks gode forsikringer – og bonus
i de år, hvor du ikke har skader. Hvis
din ven stadig er interesseret og vil
have et møde med en assurandør, går
du blot ind på hjemmesiden
www.nærbrand.dk (på vegne af din
ven) ved at vælge vedkommendes
postnummer og boligtype. Du kan her
vælge kontakt direkte til assurandøren eller bruge kontaktformularen,
som du vælger i det røde bånd. Skriv i
kommentarerne, hvem du er, og at du
gerne vil belønnes med en KeySafe.
Når mødet er afholdt, sender vi dig en
KeySafe som tak for hjælpen.

I en KeySafe-nøgleboks er nøglen i sikkerhed, når familien ikke er hjemme. Den
sælges i byggemarkeder for omkring 500 kr.

