Naboen kan også
tiene på at blive
NÆR-BRAND-mand
Vi har sendt dig to eksemplarer af NÆR-BRAND '93. Det ene blad er til dig selv,
den anden måske til din nabo eller en anden, du mener vil være interesseret i de
tanker, der ligger bag forsikringsformen med »Aktiv Risikostyring«.
Er naboen eller en anden indforstået med at høre nærmere om at placere sine
forsikringer i NÆR-BRAND/Topdanmark, så skriv hans/hendes navn herunder.
(En ny kunde må ikke i forvejen have sine forsikringer i Topdanmar k og skal være
bosiddende indenfor de seks brandkassers område).
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Der er penge til en
NÆR-BRAND-mand
2400 husstande af de mange, der har valgt at være NÆR-BRANDmænd med Aktiv Risikostyring, fik udbetalt bonus for 1992:

Tegner den pågældende i løbet af 1993 sine forsikringer i NÆR-BRAND/Topdanmark, giver vi dig efter eget valg et af de nye farvemærkningssæt fra Det
Kriminalpræventive Råd og F orsikringsselskaberne i Danmark, et Topdanmark
ur eller en Topdanmark sportstaske.
Klip:

(Sendes i brev, mærket »Nabo-emne«, til)
NÆR-BRAND, Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive :

,,..

Navn:
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

der er: privatkunde D
landbruger D
BSS-kode 389-21
BSS-kode 387-21
er indforstået med at høre mere om NÆR-BRAND med »Aktiv Risikostyring«.
Hvis ovennævnte tegner sine forsikringer i NÆR-BRAND/Topdanmark ønsker jeg
(sæt kryds):
Et farvemærkningssæt D

Etur D

En sportstaske D

Indsendt af:
Navn: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Næste års bonus venter på dig og din nabo - se inde i bladet hvordan
Læs også om chancen for at få del i 3000 kroner

Hvorfor NÆR-BRAND med AKTIV RISIKOSTYRING:

En god forsikring
er måske kun den
næstbedste løsning
Af underdirektør Viggo Oh.ristensen, Topdan·
mark, rådsmedlem i NÆR-BRAND.

For tre år siden blev nogle brandkasser
landet over tvunget til at tage deres fortsatte
eksistens op til overvejelse, idet hidtidige
aftaler med forsikringsselskabet Topdanmark ophørte.
Spørgsmålet for brandkasserne var at
kunne tilpasse sig de nugældende forhold på
forsikringsmarkedet. Kapitalgrundlaget var
heldigvis et godt lyspunkt, i det formuerne
var i behold og tilmed vokset støt.
I slutningen af 80"erne kortede de store
toneanglvende selskaber »overlevelses-centimetermålet« af for alt småt, det være sig
pengeinstitutter såvel som forsikringsselskaber.
Den rådgivning, brandkasserne fik, gik da
også på at de skulle droppe forsikringsvirksomheden og sætte formuerne ind på et fond
til gavn for lokale formål.
Trods nævnte lave odds besluttede seks af
disse brandkasser at fortsætte. De ville finde
en ny vej til gavn for egnens befolkning og
det skete ved at indgå en ny (tre-årig prøve)aftale med Topdanmark (En 10-års aftale
er under udarbejdelse).
I dag kan vi via bakspejlet se tingene
mere klart. Men dengang var krystalkuglen
mindre klar og det var sikkert en fordel den sunde fornuft fik lov at råde.
Vi ville »genoptræne« den forsikringstanke, brandkasserne startede deres virksomhed på i forrige århundrede - »hjælp-tilselvhjælp-fordele« for forsikringstagerne, en
klarere markering af brandkassens egnspræg gennem inddragelse af livskvaliteter i

lokalområdet og en indarbejdning af egnens
forsikringsmand - Topdanmarks lokalkonsulent - i området.
Brandkasserne føler en historisk forpligtelse til at drive en sund forsikringsforretning og mener også at de har været en ikke
uvæsentlig brik i dansk kultur, byggende på
værdier, der udmærket kan omplantes til vor
tid.
Vi har med NÆR-BRAND samarbejdet
med Topdanmark omkring AKTIV RISIKOSTYRING opnået at gøre den enkelte forsikringstager mere bevidst om sit eget ansvar
for hele »forsikrings-paraplyen«.
Denne bevidsthed er skabt med selvrisiko,
tilskud til sikkerhedsudstyr, tilpasset præmie, bonus for skadefri år og andre fordele.
Med AKTIV RISIKOSTYRING's konceptet
tror vi, det er lykkedes at føre etik og moral
med i de beslutninger, der tages om forsikringer.
AKTIV RISIKOSTYRING understreger
også, at en »almindelig« forsikring • så god
den end kan være, ikke automatisk er den
bedste løsning. Men måske kun den næstbedste, hvis forsikringstageren tænker lidt længere.
NÆR-BRAND med AKTIV RISIKOSTYRING er rent faktisk et særdeles godt bolværk mod præmiestigninger - det modsatte
er tilfældet.
Og dertil kommer, at der udbetales bonus,
når der ingen skader er.
Så situationen i dag er den, at bevidste
forsikringstagere i stærkt stigende tal har
gjort ideen med AKTIV RISIKOSTYRING
gennem en NÆR-BRAND aftale til en succes.

lil nye læsere:

Sådan bliver du
NÆR-BRAND-mand
og tiener penge
For at komme med i NÆR-BRANDaftalen
med AKTIV RISIKOSTYRING skal du samle alle dine forsikringei: hos Topdanmark og
tage en selvrisiko.
Desuden skal du købe en sikringspakke
med røgalarm og brandslukker, der skal installeres på ejendommen efter behov.
Endvidere skal du have fået - eller få foretaget - eftersyn af el-installationerne, hvis du
bor på en landbrugsejendom. Disse investeringer ydes der tilskud til (F.eks. 50 procent
af udgiften til el-eftersynet).

Går man ind på NÆR-BRAND aftalen, er
prisen for forsikringerne for en privat husstand 30 procent billigere årligt.
Og man får yderligere tilbagebetalt en bonus på 10 procent af den samlede præmiebetaling (Dog ikke livs-, pensions- og erhvervsforsikring) efter hvert skadefr!t år.
For landbrugenes vedkommende fastsættes prisen for forsikringerne i en AKTIV RISIKOSTYRINGS aftale i forhold til risikoen
for den enkelte ejendom og efter den måde,
hvorpå man har gjort noget for at begrænse
skaderne.
Her tilbagebetales en bonus på 10-14 procent efter hvert skadefrit år.
Landmænd, der er med i en landmandsERFA-gruppe (d.v.s. en gruppe, hvor man
udveksler erfaringer) og ønsker at gøre en
ekstra sikringsindsats kan få yderligere 4
procent, når de opfylder visse særlige krav
og ikke har anmeldt skader.

Ved de ovennævnte tiltag er man altså aktivt med til selv at styre og begrænse risikoen. Derfor-kaldes ordningen for AKTIV RISIKOSTYRING.

Udover de fordele og rabatter, der ligger i
NÆR-BRAND aftalepakken, kan man opnå
sikkerhedsudstyr til lavpris, rådgivning indenfor f.eks. byggeri og installation af halmfyr samt omkostningsrabat på livsforsikringer og pensionsordninger.

Udgivet af NÆR-BRAND, Hyrdevang
2, Hem, 7800 Skive. Telf. 97 53 13 33.
Ansvarhavende: Hans Brunsgaard og
Viggo Christensen. Tryk: Bogtrykkeriet, Skive. Oplag: 10.000.

En NAR-BRAND-mand
bekæmper ilden før den bryder udi

7
gode

råd
om
alarm
Får man brug

for
brandkorps/ambulance eller politi, så foretag en
korrekt ALARMERING:

•

l)Tryk eller
drej 112 på telefonen.

•

2)Sig HVAD
det drejer sig
om (brand, ambulance
eller
politi).

•

S)Slg

HVOR

det er sket
(Fuldstændig
adresse).

•

4)Sig HVORMANGE der er
kommet Wskade eller ikke er
kommet ud.

•

5)Slg HVEM

du selv er og
hvor du bor.

•

6)Slg det TELEFONNUMMER du ringer
fra.

•

7)Sæt VAGT
ved telefonen.

Brev fra en NÆR-BRAND-mand:

Da det nær var
gået galt for
Hans Jørgen •• .
1 NÆR-BRAND-avisen 1992 efterlyste vi forslag fra
NÆR-BRAND-kunderne til at gøre sikkerheden endnu
større.
Eet af de gennemgående ønsker var demonstrationer i brugen af en ildslukker.
Hans J. Knudsen, Thorup ved Aalestrup, har skrevet til NÆR-BRAND bl.a.:
• Jeg synes, I skulle holde nogle små kurser for
fam111er, da mange ikke ved, hvordan en ildslukker
virker.
Det er jo noget dyrt selv at prøve, når man i
sådanne tilfælde selv skal betale for opladningen,
Jeg har selv prøvet at bruge en ildslukker et par
gange men skal indrømme, at første gang var det
nær gået galt. Det var i min læreplads for 18 år siden
og jeg mente, jeg kendte alt til firmaets ildslukkere.
En dag, hvor en kollega fik ild i 2-3 liter benzin og
jeg var nærmest ildslukkeren, snuppede jeg den og
løb til hjælp.
Da jeg skulle hive splitten ud, kunne jeg ikke. Så jeg
satte slukkeren på gulvet og trak splitten ud. I det
samme sprang en luftslange, så jeg var helt væk i
flammer.
Jeg fik ilden slukket, uden der skete noget. Men det
var tæt på.
Jeg var ikke klar over, at slukkeren var af en type,
hvor man løfter i udløseren. Derfor skal man tage
splitten ud før man tager slukkeren ned fra sit ophæng .
Jeg har siden deltaget i brandsluknings-undervisning på et såkaldt »Farligt gods«-kursus. Det er
måske nok for vidtgående for en privat fam111e.
Men NÆR-BRAND kunne udmærket holde små kurser, hvor en brandkyndig f.eks. viser en film om,
hvordan man slukker med de ildslukkere, NÆRBRAND tilbyder og iøvrlgt besvarer spørgsmål og
fortæller om, hvordan man beskytter sig selv og
andre mod ild . både mod ildens opståen og hvad man
gør, når det sker.
Kurserne skal holdes lokalt, så folk ikke skal køre
langt, slutter Hans J. Knudsen.

ELFOkravene

l
lid kan slukkes
på tre måder
VED AT FJERNE DET, SOM BRÆNDER.
VED AT KVÆLE FLAMMERNE .
VED AT KØLE NED.
Man skal være meget forsigtig med selv at fjerne
ting, der er ild 1. Man kan brænde sig, stikke ild i sit
eget tøj eller blive udsat for en eksplosion.
Derfor må den enkelte koncentrere sig om at kvæle
og køle ned. Pulver virker kvælende og køler også.
Med pulver kan man slukke næsten alt. Blot man har
en slukker, er hurtig og ved, hvordan man skal gøre!

l

Det er ALTID de første sekunder/minutter efter en
ilds opståen, der er afgørende. Derfor er det vigtigt,
at man har en god og passende stor pulverslukker: I
hjemmet (mindst 6 kg), i bilen (mindst 2 kg), i båden
(mindst 2 kg og helst 6 kg), i butikken (mindst 6 kg), i
virksomheden (Een eller flere på mindst 6 kg), i
langbrugsbygningerne (ELFO-krav, se ovenfor), på
traktoren (mindst 2 kg) og på mejetærskeren (mindst
en og helst to på 6 kg)
Slukkeren skal ALTID være HELT FYLDT og med
FULDT TRYK (Trykmåler skal stå i grønt felt).
Slukkeren skal hænge LET TILGÆNGELIGT, så man
selv eller andre kan få fat på den i en fart.

Først placeres ildslukker i stuehus, i værksted og på mejetærsker. Dernæst suppleres med ildslukkere,
så der fra ethvert sted
på ejendommen maksimalt er 35 meter til
en slukker. Slukningsmateriel bør placeres
ved
udgangsdøre
(flugtveje) og nær
særligt risikobetonet
arbejdsområde og udstyr. Dog skal slukkeren stå i rlmellg
sikkerhedsafstand
(Max. 10 meter) fra
risikoområdet.

- Vi er

parat til
kurser
- Jeg synes Hans J.
Knudsens forslag er
godt - helt i tråd med
tanken i Aktiv Risikostyring. Derfor er vi
også parat til at holde

sådanne kurser.
Kunderne skal blot
kontakte den lokale
NÆR-BRAND konsulent, så vil vi holde et
kursus ude i det pågældende område, når
tilslutningen er tilpas,
siger forretningsfører
Hans
Brunsgaard,
NÆR-BRAND.
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Husk at lade naboen
kroner
holde øje
til årets
gode nabo med dit hjem i ferien.
Det ader ikke.

Etageejendomme er meget udsatte for tyveri og hærværk. Derfor er det en god
afta"le »NABOHJÆLP" i sin opgang.

ide

at

Ingen ferie uden
hiælp fra naboen
»Lad naboen passe huset i ferien«. Så
enkelt formulerer Bent Andersen fra
Det Kriminalpræventive Råd den mest
effektive måde at holde tyve på afstand
af den ferietomme bolig.
- Godt naboskab er - uanset om man
bor i hus eller lejlighed - et særdeles
effektivt redskab mod de tyve, der benytter sig af ferien. En mere effektiv
tyverisikring findes næppe, understreger Bent Andersen, der ikke har svært
ved at finde opgaver til naboen.
- Det gælder om at skabe liv omkring
den tomme bolig, så den ser beboet ud.
Blandt andet skal postkassen tømmes, skraldeposen skal fyldes, græsset
skal slås, og potteplanterne skal vandes, ligesom det er en god ide at få
naboen til at parkere sin bil i den tom-

me carport.
Bent Andersen pointerer, at det gode
naboskab også i moderne industriområder, sommerhusområder og havne er
effektivt mod ubudne gæster, men understreger, at »NABOHJÆLP« altid
med fordel kan suppleres med mærkn1ng og fotoregistrering af hjemmets
værdier.
- Derudover bør boligens flytbare
værdigenstande og værdipapier i bankboks, mens ferien afholdes, og naturligvis skal man sikre sig, at døre, låse,
vinduer og hasper kan aflåses forsvarligt, siger Bent Andersen.
Han tilføjer at nye brochurer om
»NABOHJÆLP« ligger klar til afhentn1ng på bibliotekerne og hos det lokale
politi.

NÆR-BRAND mener at NABOHJÆLP er et godt eksempel på AKTIV RISIKOSTYRING. Naboer og genboer
kan have ført deres samarbejde ud i livet på mange
måder og dermed selv have
gjort en aktiv indsats for at
styre risikoen.
Hvordan praktiseres AKTIV RISIKOSTYRING gennem sådan et samarbejde?
Det kan være ham/hende,
der ser efter huset, mens
man selv er væk. Men det
kan også være ham/hende,
der kommer til hjælp, hvis
der pludselig opstår ildløs eller andre ulykker i hjemmet. Ham/hende, der måske
har reddet høsten - eller dig
selv under sygdom.
Fortæl i få ord om, hvad
»Den gode nabo« har gjort
eller kan gøre til jeres fælles
bedste.
Send brevet til NÆRBRAND, Hyrdevang 2, Hem,
7800 Skive, senest lti. november 1993. NÆR-BRAND kårer ud fra de indsendte forslag »ÅRETS GODE NABO«
og belønner den pågældende
med en rejsecheck på 2000
kroner. 2. præmien er på
1000 kr og der er mindre
præmier til alle forslag,
(NÆR-BRAND forbeholder
sig ret til at benytte forslagene kommercielt).

l
Sørg for at f.eks. en nabo holder øje
med posten, planterne, fryseren og
huset, mens du er væk.
Så laver Sigurd ingen ulykker.

Brochuren om »NABOHJÆLP« blev sendt ud til NÆR-BRAND-kunderne med årets
bonus-check. Pennesæt til »OPERATION MÆRKNING« kan fåes ved henvendelse til
Topsikring eller Politiet.

