25 årr med aktiv risikos
styring
10.marts
1
22015
I år kkan NærBrrand-sama
arbejdet fejjre 25-års jubilæum.
j
Og h
hvilken bed
dre måde at
a fejre dett på end med en
reko
ordhøj bonu
us på i alt 23,1
2
mio. kkr. til 14.52
26 kunder.
Det høje bonussresultat skyldes ikke
e mindst, at
a vi sidste år gik fri aaf
de store vejrskkader, der har præge
et tidligere år. For eks
sempel kann
alle nok huske
e stormene Allan og B
Bodil, der hærgede
h
hele landet
tilbag
ge i 2013.
mtidig vidne
er det om vores
v
kund
ders aktive indsats for at undgå
Sam
skad
der. En indsats, vi be
elønner i Næ
ærBrand – og som har været eet
bære
ende elem
ment, lige siiden 6 loka
ale brandka
asser for 25
2 år sidenn
indle
edte samarrbejdet om
m aktiv risikkostyring med
m Topdan
nmark.
Mere
e end bran
ndforsikring - et ko rt kig tilba
age
NærrBrand så første
f
gang
g dagens l ys omkring
g nytåret 1990-1991,,
hvorr seks loka
ale brandka
asser fra Lo
olland-Fals
ster, Fjends, Salling,
Lem
mvig, Lysga
aard og Rin
nds Nørlyn g gik ind i et samarbejde med
Topd
danmark.
Form
målet var at
a imødekomme kund
dernes beh
hov
for m
mere end den
d traditio
onelle brand
ddækning.
Koncceptet viste
e sig hurtig
gt at være en succes
s, og
efterr 3 år havd
de ca. 6.000 kunder in
ndgået en
aftale om aktivv risikostyring. Ved ud
dgangen af
a
2000
0 var tallet vokset til ca.
c 11.000
0.
øt, og i dag
g er
Over årene er selskabet vokset stø
061 kunderr forsikret i NærBrand
d med en aftale
a
18.0
om A
Aktiv Risiko
ostyring. Bonusudbe
B
etalingerne har
fulgtt kundetilvæ
æksten – dog
d har de store storme i
åren
nes løb sat deres tyde
elige præg
g; dem har selv
NærrBrand-kun
nder ikke kunnet gard
dere sig mo
od.
Vi arrbejder vid
dere i NærBrand-ån
nden
Vore
es succes over
o
årene
e skyldes ikkke mindstt, at
vi ha
ar formået at bevare nærheden
n ude i loka
alsamfunde
ene, og at vvi
aktivvt hjælper vores
v
kund
der med att forebygge
e skader. Samtidig
S
haar
vore
es fokus alttid været at
a holde om
mkostninge
erne nede, så vi derveed
har kkunnet udb
betale en stor
s bonus hvert år til vores ska
adefri kundder.
akke vores
s kunder fo
or den gode
e indsats – og ønskee
Jeg vil gerne ta
et godt og skadefrit år.
å
alle e
Venllig hilsen
Marttin Damholldt
Direktør i NærBrand

