TIi nye læsere:

Sådan bliver du
NÆR-BRAND-mand
For at komme med i NÆR-BRANDaftalen
med AKTIV RISIKOSTYRING skal du samle alle dine forsikringer 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. et
klækkeligt beløb af udgiften til el-eftersynet.
Ved de ovennævnte tiltag er man altså
aktivt med til selv at styre og begrænse
risikoen. Derfor kaldes ordningen for AKTIV
RISIKOSTYRING.
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 skadefrit år.

Efter den nye aftale med Topdanmark
udbetales yderligere en bonus på fem procent efter fire skadefri år i træk.
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.
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.

(Nedenstående kupon sendes i brev, mærket »NÆR-BRAND-oplysning«, NÆR-BRAND,
Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive: )

Ja tak
Jeg vil meget gerne - uden forbindende - høre nærmere om NÆR-BRAND med AKTIV
RISIKOSTYRING:
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NÆR-BRAND med
Aktiv Risikostyring
bestod tre-års prøven
Af Topdanmarks repræsentant
i NÆR·BRANDs Brandkasseråd,
Viggo Christensen.

samt NÆR-BRANDs forretningsfører og en
repræsentant fra Topdanmark, er nu at gøre
sig klart, hvorfor produktet NÆR-BRAND
med Aktiv Risikostyring blev så stor en
succes - samt overveje, hvordan denne succes fastholdes og udbygges.

Seks af de egnsbrandkasser, som blev dannet for 100-150 år siden som en hjælp til
selvhjælp, besluttede ved årsskiftet 1990-91
at fortsætte det hidtidige samarbejde med
Topdanmark gennem en ny aftale .
Topdanmarks krav gik i korte træk ud på
en forenklet administration, en god udvikling i porteføljen og et rimeligt dækningsbidrag. Dette skulle realiseres og gøres tydeligt gennem en tre-årig prøveperiode fra den
1. januar 1991 med Topdanmarks Region 2
(Herning) som entreprenør.
Brandkassernes krav og ønsker til forsøgsperioden gik på:
Bevarelse af nærheds-princippet
Opretholdelse af selvstændige brandkasser
Vægt på folkelig kultur, etik og moral
samt på den sunde forsikringstanke
Medlems-fordele
Dynamisk drift
Udvidelse af hidtidigt dæknings-omfang

Konklusionen må være at oplægget til produktet rører ved den enkelte forsikringstagers bevidsthed om etik og moral - nemlig at
den, der passer på sine ting belønnes - vi
bærer jo alle mere eller mindre »Noget for
noget«-principet i os.
Samtidig appellerer gode råd om og sikkerhedsudstyr til begrænsning af skaderne
til et nærmere samarbejde mellem den enkelte forsikringstager og forsikringsselskabet med det formål at begrænse omkostningerne mest muligt.
Helt parallelt med overvejelserne i den
almindelige families husholdningsøkonomi.
Og derfor belønnes NÆR-BRAND forsikringstagerne dels med rabat ved indtegning
og dels med en bonus-check efter hvert skadefrit år.

FORBEDRINGER

»DET EGNSNÆRE GELÆNDER«

Disse forsikringsmæssige og folkelige krav
blev startskuddet til udviklingen af NÆRBRAND med Aktiv Risikostyring.
Prøveperioden på de tre år har til overmål
indfriet forventningerne og en ny, forbedret
fast aftale mellem Topdanmark og de seks
NÆR-BRAND-kasser er oprettet og påbegyndt her pr. 1. januar 1994.
Af forbedringer kan f.eks. nævnes at private forsikringstagere , som på grund af skadefrihed har modtaget 10 procent i årlig
bonus i fire år, belønnes med fem procent
ekstra bonus efter de fire år.
Det nødvendige og interessante for NÆRBRANDs Brandkasseråd, som består af de
seks selvstændige brandkassers formænd

NOGET FOR NOGET

Det må imidlertid ikke glemmes, at uanset
NÆR-BRAND produktets forbrugervenlige
fortrin m.m, stimuleret af de seks brandkassers formueafkast, er NÆR-BRAND med
Aktiv Risikostyring også en forretning, der
løbende skal holdes i gang og udbygges.
Brandkasserådets medlemmer er derfor
også enige om at fortsat naturlig vækst og
kundebevaring skal stimuleres ved styrkelse
af det såkaldt »egnsnære gelænder«.
LOKALE KRÆFTER

Distributionen af NÆR-BRAND forsikringer med Aktiv Risikostyring foregår på udmærket vis gennem Topdanmarks salgskanaler. Men den ide-mæssige side - herunder

Herover er formænd og forretningsførere for NÆR-BRAND-kasserne samlet m ed repræsentanter for Topdanmarks ledelse v ed underskrivelsen af den nye aftale.
mund-til-øre metoden - kan imidlertid med
fordel bruge hjælp fra lokale kræfter.
Her tænkes på bestyrelsesmedlemmer i
den enkelte egns brandkasse under NÆRBRAND samt enkelte »ambassadører« (tillidsmænd/ distriktsforstandere) - alle passende fordelt i brandkasse-området.
Retningslinier vil helt naturligt også være
nødvendige for denne absolut vigtige del af
NÆR-BRAND virksomheden.
Brandkasserådet vil derfor - under NÆRBRAND forretningsførerens ledelse - overlade de enkelte egnsbrandkasser denne folkelige og idemæssigt vigtige opgave, som de vil
få beskrevet fuldt ud i en særlig NÆRBRAND guide.
SYNLIG I SOGNET

l

Opgaverne til brandkassernes bestyrelsesmedlemmer og til »ambassadørerne« vil
f.eks. være at tale mest muligt om NÆRBRAND med Aktiv Risikostyring, når lejlighed gives. Men blandt opgaverne kunne også
være at yde en form for psykologisk hjælp,
når helt store skader indtræffer.
»Egns-ambassadørerne« vil også kunne
være mellemmænd, når der eventuelt bør
gives tilskud af forskellig art til foreningsinitiativer og lignende på egnen, ligesom
»ambassadørerne« vil kunne være aktive
deltagere i NÆR-BRAND arrangementer.
Kort sagt - på bedste vis gøre NÆRBRAND synlig i sognet.

Sigtet er at »ambassadør«-1:>osten skal
være et ulønnet tillidshverv (udover en passende julehilsen), men samtidig gerne give
en eftertragtet status som sognets NÆRBRAND-mand. Som bør være bedre forsikrings-orienteret end forsikringstagere i al
almindelighed. Dette bør kunne ske gennem
et par årlige orienteringsmøder med fornuftig forplejning.
ØGET FORBRUGER-INDSATS

Sagen drejer sig om de selvstændige
brandkassers nutidige rolle på egnsplan gennem NÆR-BRAND og med forøgede forbruger-opgaver. Dette vil stille ret store krav til
de enkelte forretningsførere i samråd med
deres formænd.
Men under alle omstændigheder vil det
være en nødvendig indsats, som kan medvirke til at forøge den tre-årige prøveperiodes
ca. 6000 kunder tl1ed en præmiesum på 50
millioner kroner til f.eks. 12.000 kunder med
en præmiesum på 100 millioner kroner i
løbet af indeværende nye faste•aftaleperiode,
der jo løber til udgangen af 1998.
Viggo Christensen

Forsidebilledet: Koncerndirektør Gunnar
Stoholm, Topdanmark (t.h) og formand en
for Fjends Herreds Gensidige Brandforsikring, Sv. E. Clemmensen, skriver aftalen
under, mens dav. forretningsfører Vilfred
Larsen ser til.

BruQ ·en tusse
pa din bil
og snyd tyven!
Der stjæles over 30.000 biler om året herhjemme. Derfor er det så vigtigt som aldrig
tidligere at sikre bilen mod tyveri. Det hjælper NÆR-BRAND sine kunder til.
Topdanmark og Dansk Autohjælp har
indgået en aftale om markedsføring af Immobiliser Anti-Tyverisystem.
Det er et system, der kan monteres i alle
typer biler og som gør det umuligt at starte
bilen uden en ekstra nøgle med en speciel
kode. Systemet anbefales af Forenede Danske Motorejere.

Systemet er så sikkert at Immobiliser
Scandinavia via Dansk Autohjælp betaler
selvrisiko og et bonustab (maksimum 5000
kr), hvis bilen alligevel bliver stjålet. Desuden betales købsprisen for et ,Immobiliser
Anti-Tyverisystem (ekskl. montering) .
Denne garanti gælder i tre år under forudsætning af at bilen er kaskoforsikret og at
systemet er monteret af en godkendt installatør.
Ved tyveri af bilen betaler Topdanmark til
egne kaskokunder reservebil i maksimalt 30
dage) .

SYSTEMET

- Det bedste ville selvfølgeligt være at
placere sin bil i en alarm-sikret glasmontre. Men så ville det jo også blive noget
mere besværligt at komme på arbejde eller
til købmanden ...

NÆR-BRAND HAR ET BEDRE FORSLAG:

n

Immobiliseren benyttes sammen med bilens almindelige tændingsnøgle. Et særligt
kort placeres i en separat holder på instrumentbordet, inden tændingsnøglen sættes i
ratlåsen, hvorefter bilen kan startes.
Hvis man ikke bruger Immobiliser-kortet
vil bilen ikke kunne startes.
Bilens originale nøgle og kortet til Immobiliseren er forbundet med en kæde, som gør
det umuligt at forlade bilen uden man har
korter til Immobiliseren med.
Immobiliseren er ikke et elektronisk system og kan derfor ikke »overvindes« af
elektronik.
GARANTIEN

Der påklæbes særlige rudemærkater og på
instrumentbordet monteres en rød advarselslampe, som gør det synligt for alle at
bilen er sikret.

PRISEN

Immobiliser Anti-Tyverisystemet kan købes hos Dansk Autohjælp A/ S (ligesom flere
autoforhandlere sælger og monterer systemet) . Få en rekvisition hos Topdanmark,
der anviser nærmeste monteringscenter.
Den vejledende udsalgspris hos Dansk Autohjælp er 1.975 kr inklusive moms og montering (Under forudsætning af at monteringen
foretages hos et af Dansk Autohjælp anvist
autoriseret monterings-center) .
For kaskokunder i Topdanmark er prisen
inkl.moms og montering 1.475 kr, hvis tyverisikringen købes og monteres hos Dansk
Autohjælp.
Og som NÆR-BRAND-kunde får man
yderligere en reduktion i prisen, hvis de
ovennævnte betingelser er til stede - således
at bilen kan tyverisikres med Immobilser
for kun 1000 (eet tusinde) kroner!

- SE DET ER AKTIV RISIKOSTYRING!

Røgalarmer redder liv
Få pjecen »Nabohjælp «
med mange gode råd hos
politiet, der også kan fortælle om Operation Mærkning, Operation Foto og andre former for »Aktiv Risikostyring «.

God nabohiælp er at
komme hinanden ved
I 1993-udgaven af NÆR -BRAND opfordredes
kunderne til at fortælle om deres erfaringer
med god nabohjælp. Pernille Friis Brunsgaard, Hem, skriver:

God nabohjælp kan praktiseres, når naboer gensidigt besidder tillid, respekt, medmenneskelighed og hjælpsomhed.
En forudsætning for at give naboen en
hjælpende hånd i forskellige situationer er
simpelthen at man kommer hinanden ved.
Men bør kende naboen så godt, at man
ved, hvad naboen kunne have af behov for
hjælp samt vide, hvem er der vant til at
færdes hos naboen, så man dermed kan
adskille uvedkommendes adgang.
Man kan være en god hjælp både når
naboen selv er der, eller når han/ hun er
borte fra hjemmet.
Har naboen brug for hjælp til diverse
gøremål som f.eks. græsslåning, reparation
af bil, slåmaskine, vaskemaskine og lignende, kan man give en hånd med. Og ved
naboens udrejse kunne man f.eks . vande
blomster, slå græsplæne, kigge efter indbrudstyve og andre ubudne gæster o.s.v.
Ved akut opståede sjtuationer som f.eks.
ildebrand, er det guld værd at have et godt

naboskab, hvad følgende eksempel fra virkeligheden viser •
Man er ude at gå en tur og opdager, at det
ryger ret kraftigt fra naboens have. I første
omgang er tanken, at det blot er afbrænding
af haveaffald. Men efterhånden bliver røgen
kraftigere og pludseligt kan man se meterhøje flammer i haven,
Opdager at naboerne er hjemme, går ind i
huset, spørger, om de er klar over, at det
brænder i haven, hvad de ikke er. Går ud i
haven, hvor branden har forplantet sig fra
en kompostdynge til nogle træer. Hurtigt
hentes en pulverslutter (sponsoreret af risiko-sikker NÆR-BRAND-medlem) og i løbet
af et halvt minut er branden slukket.
Hvis branden havde grebet om sig, kunne
brandvæsenet næppe været nået frem i tide.
Så ingen anden hjælp kunne her være mere
sikker og betryggende end nabohjælp!
Udgivet af NÆR-BRAND, Hyrdevang 2,
H em, 7800 Skive. Telf. 97 53 13 33.
Ansvarhavende: Hans Brunsgaard og Viggo Christensen. Tryk: Bogtrykkeriet, Skiv e. Oplag : 8. 000.

I Danmark omkommer hver uge i gennemsnit et-to mennesker på grund af brand.
Eksperter anslår, at halvdelen kunne være
reddet, hvis de havde haft røgalarmer. Men
det er sjældent ilden, ofrene dør af. Døden
indtræder på grund af røgforgiftning, fordi
man ikke opdager, at det brænder.
Derfor er det vigtigt at have røgalarmer i
hjemmet og derfor er det en forudsætning
for at komme med i NÆR-BRAND med
Aktiv Risikostyring, at man installerer røgalarmer.
Men også for sådanne alarmer, er der
nogle regler at huske . Alarmerne er udstyret
med en test-knap, som bør afprøves med
jævne mellemrum. Et batteri holder typisk
mindst et år, men så bør det også skiftes.
Undersøgelser har nemlig vist at en trediedel af alle røgalarmer ikke virker, fordi folk
har glemt at skifte batteri.

Det er let at sætte alarmen op, men man
skal følge nogle gode råd:
Placer røgalarmerne, så de kan høres
fra alle soveværelser. Hvis der kun installeres een røgalarm, skal den placeres i gangen
ud for soveværelserne.
Placer aldrig en røgalarm ud for ventilations-kanaler. Luftstrømme kan hindre røgen i at nå frem til alarmen.
• Placer så vidt muligt røgalarmen på
midten af loftet. Er det nødvendigt at sætte
den på væggen, skal den være mindst en
meter fra et hjørne og 25-30 centimeter fra
loftet.
• Placer ikke røgalarmer i nærheden af
køkken eller bad.
Placer altid en røgalarm i begge ender
af en gang, der er mere end 12 meter lang.
• Placer også en røgalarm ved kældertrappen.

•

•

•

Min mening om
Aktiv Risikostyring
Hvad synes du om fordelene ved Aktiv Risikostyring. Er du meget godt tilfreds, godt
tilfreds eller ikke tilfreds. Hvadenten du har ros eller ris, så skriv din begrundelse
herunder. Du er også velkommen til at komme med forslag til forbedringer af
ordningen. Alle, der svarer får en lille gave og vi sætter to Immobiliser biltyverialarmer på højkant til de bedste besvarelser, positive såvel som negative,
modtaget inden 1. november 1994.

Navn og adresse:
(Sendes i brev, mærket »Mening«, til NÆR-BRAND, Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive)

