NærBrand-avisen
Ansvarshavende redaktør Martin Damholdt

2013 gav både modvind
og medvind i NærBrand
Når vi ser tilbage på forsikringsåret
2013, husker vi som forsikringsselskab
nok først de lidt dårlige vinde.
Det var året, som sluttede af med to
kraftige storme: Allan og Bodil. Mon
ikke der er rigtigt mange af denne
avis’ læsere, der især kan huske det
døgn, Bodil besøgte os. Hun var ikke
den eneste, men så absolut den mest
markante.

Naturligt nok gav hun os i NærBrand
bange anelser. Ville vi være stand til at
levere de samme gode bonus-resultater til vore kunder i 2014, som vi har
været i stand til de sidste mange år?
Bonusudbetalingen, der udsendes
samtidigt med denne avis, er vores
”noget-for-noget”-belønning til jer
kunder, der udviser omhu, og har held
med at undgå skader.

Den samlede bonus er i år på lige godt
20 mio. kr., som vi udbetaler til ca.
13.500 kunder, hvilket er meget tilfredsstillende. Det er flot, at så mange
af jer gør en indsats for at undgå
skader.

Nok om Bodil i denne klumme. Du kan
læse mere om det arbejde, hun resulterede i på de næste sider i denne avis.
Medvind: Flere kunder
Vi vil ikke skjule, at konkurrencen på
forsikringsmarkedet er benhård. Det
har den været altid, og det ser ud, som
om den skal være endnu hårdere i den
kommende tid, hvor nye forsikringsselskaber forsøger at kæmpe sig ind på
markedet.
Vores kerne-strategi går ud på at yde
kunderne en god service, fordi vi tror
på, at det på lang sigt er den bedste
måde både at holde på de nuværende
kunder – og tiltrække nye kunder.

Få en billig tyverialarm fra G4S

Det er derfor meget tilfredsstillende,
at vi i 2013 kunne byde velkommen til
stadigt flere landbrugs- og privatkunder i NærBrand. Det bestyrker os blot
i tanken om at holde fast i den gode
service.

En ”træls” udvikling – men vi tror, at
det går den vej
I NærBrand synes vi, at det er ”træls”
med de mange indbrud i private hjem.
Vi ser en udvikling, der går i retning af
”alarmvejen”.
Det betyder, at det med tiden bliver
almindeligt at have alarmer i private
hjem, og dem der først får dem installeret, slipper for de sidste indbrud.

Vi har derfor lavet et særligt tilbud
sammen med alarmselskabet G4S. Her
har NærBrand-kunderne en helt speciel mulighed for et enestående tilbud.
Se mere på www.naerbrand.dk
Venlig hilsen
Martin Damholdt
Direktør i NærBrand

Som kunde i NærBrand har du
mulighed for at få installeret en
G4S PrivatAlarm gratis.

Alarmen minimerer risikoen for
indbrud, er trådløs, diskret og så
nem at betjene, at alle i familien
kan finde ud af det.

Hvis alarmen lyder, sender G4S en
vagt, der sikrer dit hus.

Læs mere om tilbuddet på
www.g4s.dk/naerbrand, eller ring
til G4S på 43 86 55 75 og sig, at du
er kunde hos Nærbrand.
Selve alarmen er gratis, og i de
første 6 måneder betaler du kun
2 kr. pr. måned i abonnement.
Herefter er prisen på 289 kr. pr.
måned og bindingsperioden er på
6 måneder.
Tilbuddet løber frem til 30. april
2014.

Ny bonusaftale for
landbrugskunder
Landbrugskunder med
NærBrand-aftale får ny bonusaftale. Du kan læse mere på
www.naerbrand.dk
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Stormen Bodil fik muren i Gert Madsens lade til at flytte sig flere centimeter. (Privatfoto)

En fejl blev rettet
Da Gert Madsen havde fået afslag på hovedparten af en skade efter stormen Bodil, gjorde han
sig klar til at kæmpe en indædt kamp. Men det var slet ikke nødvendigt.
Af Ernst Poulsen

Da stormen Bodil hærgede Danmark
den 5. december lå Gert Hvam Madsen uheldigvis på hospitalet. Derfor
kunne han ikke gøre det store, da
hans kone Lotte Kloster ringede og
fortalte, at porten var blæst ind på
laden, og at flere tagplader var blæst
af på deres gård i Stoholm i Vestjylland.
”Jeg kunne kun sige til hende, at hun
skulle blive indenfor. Men hun ville
partout ud, fordi vi har rideheste i
stalden, og hun kunne se flimrende
lys og troede, at der var gået ild i

laden, der ligger lige opad. Lotte gik
ud, blev ramt af en flyvsk træplade,
men slap heldigvis med blå mærker –
og det flimrende lys viste sig heldigvis
at være fra en fryser, hvor døren blafrede, så lyset blev tændt og slukket,”
fortæller Gert Madsen.
Da Gert kom hjem fra hospitalet
et par dage senere, ringede han til
Topdanmark. ”De tilkaldte straks Skadeservice, som ringede tilbage inden
for en time – og stillede på stedet to
timer senere. Det var helt utroligt.
De gik straks i gang med at afdække

med plader, så der ikke kom vand ind,
og så man forhindrede tyve i at have
direkte adgang.”
Uenig med taksatoren
Kort efter kom taksatoren, der godkendte, at forsikringen skulle dække
reparation af taget og udskiftning af
20 tagplader, der beløb sig til 20.000
kr. inkl. materialer og arbejdskraft.
Men taksatoren hæftede sig ved, at
Gert havde fortalt om en tændstikstynd revne i murværket, og derfor
mente han, at det var en gammel
skade, som gjorde, at murene var
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trykket ud. Da Gert senere fik oversigten over afgørelsen, fik han afslag
på reparation af murværket. Den dyre
del af skaden.
Den afgørelse var Gert mildest talt
uenig i, og efter en snak med sin egen
bror, der er tidligere murermester,
besluttede han sig for at klage. Han
forberedte sig på en større kamp.
”Jeg ringede til hovedkontoret i Ballerup og fortalte dem om sagen, og
da de så billederne, kunne de godt se,
at der var noget galt. Den samtale gik
egentlig utroligt nemt.”
Topdanmark valgte at sende en ny
taksator, og han kom 14 dage senere
frem til et langt bedre resultat for
Gert: At skader på både murværket
og taget var dækket, og at den samlede erstatning løb op i 116.000 kr.
plus moms.

Vi lever af god kundeservice
Hos Topdanmark erkender man, at
der blev begået en fejl: ”Den første
afgørelse var en forkert afgørelse fra
vores side,” erkender Martin Wamsler, der er leder af Bygningsservice i
Topdanmark.

”Når vi står i en situation som denne,
hvor der er mange kunder, der skal
hjælpes, går det meget stærkt. Her
er det gået for stærkt. Det skal vi
naturligvis erkende og hurtigst muligt
få rettet op, så kunden kan komme
videre.” Og Gert Madsen kan lige præcis komme videre.
”Jeg har fået at vide, at jeg bare kan
gå i gang. Jeg har også fået mulighed
for at vælge mine egne håndværkere,
og lave nogle små ændringer mod
at betale differencen. Det er helt
perfekt,” fortæller Gert Madsen, der
undervejs har ændret holdning. ”Jeg
var klar til at opsige forsikringen, for
hvad skal man ellers med en forsikring, hvis den ikke dækker en storm
som denne? Nu fortsætter jeg som
kunde.”

Ny rejseforsikring i 2014
Fra den 1. august 2014 dækker det gule sygesikringskort ikke længere i
udlandet. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort, som giver
dig dækning på samme betingelser som borgerne i det europæiske land, du
besøger.

Det betyder, at du risikerer selv at skulle betale regningen, hvis du bliver syg
eller kommer til skade i udlandet.
I Topdanmark vil vi sørge for, at rejseforsikringen kan dække dig lige så
godt, som du hidtil har været med det gule sygesikringskort. Vi vil give
vores eksisterende kunder med rejseforsikring direkte besked inden den
1. august.

Ny rejseforsikring?
Nye kunder kan roligt købe rejseforsikring som sædvanligt – vi sørger også
her for, at forsikringens dækning følger med udviklingen.

Skal du rejse inden 31. juli?
Rejser du den 31. juli eller tidligere, er du omfattet af dækningen på det gule
sygesikringskort i fire uger efter din afrejse, selv om rejsen strækker sig ind
i august.

Skadeanmeldelser i Topdanmark
På et gennemsnitsdøgn
800 - 900 skader

Efter stormen Allan 28. okt. 2013
30.000 skader
Efter stormen Bodil 5. dec. 2013
22.000 skader
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De to efterårsstorme betød, at der på få dage kom lige så mange skadeanmeldelser,
som der normalt kommer på to hele måneder.
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Sådan håndterer man 65.000
telefonopkald ekstra
Efteråret bragte to storme og en stormflod, der medførte ca. 50.000 skader for NærBrands og
Topdanmarks kunder. Alle mand måtte til telefonerne, og først nu er medarbejderne ved at
rykke tilbage til deres normale arbejde.
Af Ernst Poulsen

Få timer efter de to storme Allan og
Bodil ramte Danmark, ramte telefonstormen Topdanmarks medarbejdere.
Samlet set blev det til rundt regnet
65.000 ekstra opkald, og det er et
godt stykke over en fordobling i forhold til det normale niveau.
Fordi situationen var ekstrem,
oprettede Topdanmark et særligt
stormgruppecenter, der hjalp med at
koordinere og indkalde ekstra vikarer. Samtidigt rokerede man rundt på
rigtigt mange medarbejdere.
”Det første vi gjorde, var at sætte
ekstra folk på telefonen og udvide
åbningstiden i aftentimerne. Samti-

digt bestemte vi os straks for at holde
lørdagsåbent for at hjælpe kunderne
hurtigst muligt,” forklarer skadeleder
Louise Rosendahl Henriksen. ”Fokus
var naturligvis på at give kunderne en
hurtig afklaring.”
Dernæst blev 20-30 rutinerede medarbejdere fra skadeafdelingen sendt
ud i organisationen for at hjælpe med
at koordinere og tage telefoner. Selv
om der kom to storme i træk, var
grundprincippet stadig det samme –
at stort set hele organisationen hjalp
med at tage presset.
De to storme var tilsammen værre
end stormen i 2005, og fordi der også

kan være omfangsrige skader imellem, kan det tage tid, før sagerne er
helt afsluttede.

”Selv om vi er gode til at klare de
mange telefonopkald, så kan det
selvfølgelig godt virke frustrerende
for kunder, at der stadig er ventetid
på at få gjort sagerne færdige flere
måneder senere. Men det er et omfattende arbejde, når vi skal behandle
så mange skader seriøst,” forklarer
Louise Rosendahl Henriksen.
Efter næsten to måneders ekstraindsats er næsten alle medarbejdere nu
tilbage i deres normale afdelinger.

Få gratis
varslinger
om ekstremt
vejr
Efteråret har sine storme, vinteren sine
snefald og sommeren sine skybrud, der
resulterer i ødelagte bygninger, trafikuheld og oversvømmelser. Samlet set
løber skaderne op i mange millioner.

Men det ekstreme vejr behøver ikke at
komme bag på dig. Du kan nemlig få varslinger – både for din egen by og for der,
hvor dit sommerhus ligger.
Du kan blive opdateret på to måder:
Skadeleder Louise Rosendahl
Henriksen måtte trække på
hele Topdanmark for at klare
de 65.000 ekstra telefonopkald. (Foto: Ernst Poulsen)

yy Hent forsikringsselskabernes vejr-app:
Søg efter ”Husets VejrAlarm” i Google
Play (Android) eller i App Store (iOS)
yy Abonnér på DMI’s sms-varslinger. (De
løbende varslinger er gratis. Til- og
afmelding koster alm. sms-takst.)
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Et 5.5 cm langt græsstrå var
årsag til, at Neel Jegvanis
hund Rudolfo måtte en tur
på dyrehospitalet. Heldigvis
havde det ikke gjort skade,
og Neel kunne glæde sig
over, at hundens sygeforsikring betalte udgifterne til
undersøgelserne.
(Foto: Leif Tuxen)

Et græsstrå i hundesnuden blev
en dyr affære
De kære firbenede har ofte snuden langt fremme. Og så må dyrlægen træde til. Det skete for
hunden Rudolfo, som havde fået et græsstrå langt op i snuden. Selvom det ikke krævede en
operation, lød regningen alligevel på 7.700 kr.
Af Pernille Christel Andersen

For Neel Jegvani endte en ellers hyggelig gåtur med et akut besøg på dyrehospitalet, da hendes hund Rudolfo
fik svære vejrtrækningsproblemer.
Dyrlægens umiddelbare vurdering lød
på en akut operation. Men heldigvis
viste det sig ”bare” at være et græsstrå, der skulle fjernes. En simpel
behandling, der løb op i 7.700 kr. for
bl.a. bedøvelse og kikkertundersøgelse af luftvejene. Til glæde for hundens
ejer blev regningen dækket af hundens sygeforsikring.
”Jeg var enormt lettet, da jeg fik
besked om, at det ikke var noget
alvorligt. Men jeg syntes, det var
mange penge. Så jeg var glad for, at jeg
havde en sygeforsikring, som dækkede det meste af beløbet, og at jeg
kun skulle betale min selvrisiko,” siger
Neel Jegvani, som også råder andre til
at overveje en sygeforsikring.
”Jeg gjorde det, fordi jeg har hørt så
mange historier om store regninger hos dyrlægen. Jeg kender også
et eksempel, hvor det endte med
aflivning, fordi ejeren ikke havde råd

til behandlingen. Det er ikke sjovt.
Det er bare rart at vide, at det kun er
selvrisikoen, jeg skal betale, hvis der
sker noget. Så det kan kun anbefales,”
siger Neel Jegvani, der stadig har det
5,5 cm lange græsstrå, der sad fast i
Rudolfos snude.

Ikke ufarligt at være hund
”Heldigvis er der flest småskader.
Men alligevel oplever vi regninger,
der lyder på flere tusind kroner. Og
ved de mere alvorlige skader kan en
regning let løbe op i mere end 10.000
kr.,” siger Dennis Frederiksen, der
er dyreforsikringskoordinator hos
Topdanmark og understreger, at det
ikke er til at forudsige, hvornår skaden sker og omfanget af den.
”Hunde er nysgerrige og kan komme
galt af sted hele døgnet. Men nogle
gange er det lige omkring lukketid
eller i weekenden, at uheldet er ude,
hvor priserne desværre tit er dobbelt
op hos dyrlægen. Så kan det være
godt at have en sygeforsikring i hånden, som dækker udgifterne,” siger
Dennis Frederiksen.

Typiske skader/sygdomme
hos hunde:
- Maveinfektion
- Livmoderbetændelse
- Halthed
- Flækket negl
- Hudproblemer

Enkel hundeforsikring
Topdanmarks Hundeforsikring
omfatter både sygdom og den lovpligtige ansvarsforsikring, så du er
godt dækket ind. Hvis du køber forsikringen, før hunden bliver 12 uger,
giver vi 10 % rabat på forsikringen
resten af hundens levetid.

Du kan også udvide ansvarsforsikringen, så du er dækket, både når
naboen skal passe hunden, og når du
tager hunden med til hundetræning
og udstillinger.
Forsikringen kan købes direkte på
nettet, og det tager kun to minutter
at udfylde formularen.
Læs mere på topdanmark.dk/hund

Kære landbrugskunde: Har du
husket at forny dit ELFO?
Når du nu som landbrugskunde modtager denne avis, og forhåbentlig en bonus, bør du sikre dig, at du også opfylder kravene.

Betingelsen for at få bonus er, at du hele tiden har et gyldigt ELFO
Installationseftersyn. Husk at NærBrand giver et tilskud til udførelse af eftersynet.
Et ELFO installationseftersyn er gyldigt i 5 år, herefter skal der
laves et nyt eftersyn. NærBrand giver også tilskud til fornyelse af
aftalen.

Sådan får du indflydelse
Som kunde i NærBrand Forsikring G/S er du medejer. Læs,
hvordan du får indflydelse.
Som forsikringstager er du medlem
i NærBrand Forsikring G/S og har
mulighed for at deltage i de lokale
valgmøder og selskabets generalforsamling.

Hvert år bliver der lige før nytår
opslået tid og sted for delegeretmøde
og de lokale valgmøder på vores
hjemmeside. I år fandt møderne sted i
februar i Vinderup, Viborg og Maribo,
og her blev delegerede til selskabets
højeste myndighed, generalforsam-

Privat
Nye forsikringer/tilbud:
7013 7•9•13
Spørgsmål om bonus:
44 74 71 31

servicecenter@topdanmark.dk
Landbrug
44 74 71 12
landbrug@topdanmark.dk
læs også avisen på
topdanmark.dk/naerbrand

I år holder NærBrand Forsikring G/S
generalforsamling fredag den 25.
april 2014 kl. 10 på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.
Se mere på www.naerbrand.dk

Du har din egen digitale kundemappe
Mit Topdanmark er din digitale
kundemappe, hvor du får overblik over, hvilke forsikringer og
pensioner du har hos os. Mappen
giver også overblik over status på
eventuelle skadeforløb.

Fra kundemappen kan du tilmelde
dine forsikringer til Betalingsservice samt e-Boks og rette dine
kontaktinformationer. Landbrugskunder kan nu også bruge Mit
Topdanmark.
Du får adgang via
topdanmark.dk, hvor du kan
logge ind med NemID.

7909-6 02.14 Cvr-nr. 78416114

Kontakt

lingen, valgt. Selv om de delegerede,
der har stemmeret, er valgt for i år,
kan du som medlem stadig deltage i
generalforsamlingen med almindelig
taleret.

