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.
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Nedenstående kupon sendes i brev, mærket »NÆR-BRAND-oplysning«, NÆR-BRAND ,
Hyrdevang 2, Rem, 7800 Skive. Hvis du indsender kuponen inden 20/12 1995 deltager du i
lodtrækningen om 50 brand-tæpper.
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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.

Jeg vil meget gerne - uden forbindende - høre nærmere om NÆR-BRAND med AKTIV
RISIKOSTYRING:
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NÆR-BRAND med
Aktiv Risikostyring
i støt fremgang

SE HR. HANSEN. EN CHECK. .. SÅ VAR
DER HELLER INGEN SKADER I ÅR

Af Topdanmarks repræsentant i
NÆR·BRANDs brandkasseråd, Søren Bøgebjerg.

Forsikringskunderne har taget NÆRBRANDs ide om Aktiv Risikostyring til sig.
I løbet af 1994 forøgedes tallet af kunder,
der er gået ind i en aftale om Aktiv Risikostyring fra 5452 til 7037.
Dette er et håndfast bevis på at kunderne
synes godt om ideen om selv at investere tid
og penge i at forebygge skader, mod til
gengæld at kunne nøjes med en mindre forsikringspræmie og udsigt til oven i købet at
få penge retur i form af bonus, hvis man
ingen skader har.
Denne udvikling glæder naturligvis alle parterne i NÆR-BRAND samarbejdet (De lokale brandkasser og Topdanmark). Men i
brandkasserådet glæder vi os endnu mere
over, at man nu i statistikken over skadeudviklingen kan begynde at se, at ideen også

virker i praksis i form af færre og mindre
skader, end man normalt ville kunne vente.
Det animerer til en yderligere udvikling af,
at NÆR-BRAND hjælper kunderne til let at
kunne gennemføre en systematisk skadeforebyggelse på endnu flere områder, således
at de 3,3 millioner kroner, der blev udbetalt
til kunderne i bonus for skadefrihed i 1994, i
fremtiden kan forøges yderligere .
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Læs derfor også andetsteds i bladet om gode
råd vedrørende skadeforebyggelse i hverdagen og - endnu vigtigere - følg rådene!
Det er din og de øvrige NÆR-BRAND kunders daglige indsats med Aktiv Risikostyring, der afgør fremtidens skadeniveau og
dermed størrelsen af den bonus, der kan
udbetales .
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Vi belønner dem
der passer godt på tingene
I samarbejde med Topdanmark
belønner NÆR-BRAND de
kunder, der gør en aktiv indsats
for at undgå skader.

Forhv. regionschef Viggo Christensen er i
1994 gået på pension og er blevet afløst som
Topdanmarks
repræsentant i
NÆRBRANDs brandkasseråd af distriktschef
Søren Bøgebjerg (Billedet). Søren Bøgebjerg har arbejdet tæt sammen med Viggo
Christensen i mere end 15 år og dermed
også været med i udviklingen af NÆRBRAND samarbejdet og Aktiv Risikostyring fra starten.
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NÆR-BRAND

Det betyder at du, hvert år, får en check
på 10-18% af dine forsikringspræmier
(undtagen erhvervs- og livsforsikring),
hvis du ikke har haft nogen skader.

I samarbejde med
~

E
c

i

~

NÆR-BRAND er samarbejdsnavnet for 6 brandkasser, der
enkeltvis arbejder lokalt, og har
opbygget et lokalt netværk af
Brandkassefolk, der ønsker at
bevare den egnsnære kultur.
Ring og hør mere om dette hos

Salling gs. Brandforsikring (97 5313 33) - Fjends Herreds gs. Brandforsikring (97 53 Q9 34) Rinds-Nørlyng gs. Brandforsikringsselskab (86 69 90 86) - Lysgaard Herreds gs. Brandforsikring (86 88 11 75) - Lemvigegnens gs. Brandforsikringsselskab (97 88 70 05) - Det gs.
Brandforsikringsselskab Lolland-Falster (53 93 50 77)

eller kontakt den nærmeste TOPDANMARK konsulent og få et tilbud

»BrandkassefolketH
er NÆR-BRANDs
lokale »ansigtH
Ved den lokale byfest i Søby-Højslev ved
Skive i første weekend i august demonstrerede Fjends Herreds Brandkasse på selve festpladsen, hvordan man hurtigt og effektivt
kan slukke en brand med pulverslukker,
således at branden ikke udvikler sig yderligere.
Specialister fra firmaet Gloridan i Aalborg
stod for demonstrationen, som var særdeles
aktuel på grund af det varme sommervejr
og tørken, der har skabt stor risiko for høstog andre brande.

skadesbegrænsninger med deraf følgende
livskvalitet og ikke mindst forbedret økonomi.

HOLDNINGSBEARBEJDNING

De skal sørge for en konstant holdningsbearbejdning i lokalområdet og søge at vinde
medlemmer blandt folk, der er eller kan
blive bevidste om vigtigheden af deres egen
adfærd i det daglige - nemlig den aktive
risikostyring. En bevidsthed, der er helt
nødvendig for konceptets virkning på længere sigt.
Netop som det skete i Søby-Højslev skal
KUNNE SE EFFEKTIVITETEN
Ilden blev antændt i benzinvædet materia- . »Brandkassefolket« synliggøre Aktiv Risikole og tilskuerne kunne også selv komme til styring i lokalområdet, dels ved by- og
at prøve at håndtere pulverslukkeren, såle- sportsfester, på udstillinger og ved andre
des at de selv kunne overbevise sig om, hvor lejligheder, hvor mange mennesker samles.
»Brandkassefolket« kan også oplyse om
effektive disse slukkere er, samtidig med at
Brandkassens folk kunne fortælle om de for- forsikringskonceptet i f.eks. foreninger,
dele, der er ved en NÆR-BRAND forsikring klubber og nabo-hjælpsgrupper. Kort sagt
med Aktiv Risikostyring. Det er vel overflø- ved alle lejligheder, hvor snakken naturligt
digt at nævne at Brandkassen forlods havde falder på forsikringer.
indhentet politiets og brandmyndighedernes
tilladelse til demonstrationen.
NOGEN AT STØTTE SIG TIL
»Brandkassefolket« er også det egnsnære
Dette er blot eet eksempel på »Brandkas»gelænder«, d.v.s. nogen at støtte sig"til, hvis
sefolket«'s arbejde.
en kunde bliver udsat for en større skade.
Hvis der f.eks. sker en landbrugsbrand,
NÆR-BRANDS »LOBBYISTER«
Inden for hver Topdanmark salgsmedar- bør »Brandkassefolket« møde op på brandbejders område udnævnes der to »ambassa- stedet og støtte den skadelidte psykisk.
Det kan i første omgang ske ved at hjælpe
dører<< for den pågældende brandkasse. Det
kan være bestyrelsesmedlemmer, tillids- kunden med at få overblik over redning og
opbevaring/ genhusning af reddede personer,
mænd eller distriktsforstandere.
'
Disse »Brandkassefolk« skal virke som dyr og ting.
Siden bør »Brandkassefolket« sørge for
»lobbyister« for forsikringsproduktet NÆRBRAND med Aktiv Risikostyring samt som alarmering af de hjælpere (f.eks. faglige
konsulenter) landmanden har brug for samt
skadeshjælpere.
»Brandkassefolket skal være fanebærere give brandkassen og Topdanmark besked
for ideen om kundens egen medvirken til om branden.

Kunden bør have oplysning og tilbud om
hjælp til at få de skadede ting skrevet op,
hjælp til at få aktuelle priser frem på de
beskadigede ting og i det hele taget støtte og
vejledning til at brandopgørelsen bliver så
nøjagtig som mulig.
DET MENNESKELIGE PLAN

Derudover skal »Brandkassefolket« være
Topdanmarks og brandkassens lokale hjælper i forbindelse med f.eks. salg og opbevaring af de dyr og/ eller ting, der er blevet
»husvilde« p.gr.af branden.
Dog sådan, at ansvar og kompetence vedrørende aktiviteter til begrænsning af skaderne altid er placeret hos Topdanmarks
taksator, så snart denne ankommer til
brandstedet, ligesom det er Topdanmarks ·
taksator, der i samarbejde med den pågældende brandkasse opgør selve erstatningen.
Men ikke mindst på det menneskelige plan
har »Brandkassefolket« en betydelig og værdifuld opgave, når uheldet er ude.
»Brandkassefolket« føres selvfølgeligt løbende a jour med ny viden på hele det
forsikringsmæssige område, der hører ind
under konceptet »Aktiv Risikostyring«.

I O gode nabo-råd
til forebyggelse af tyveri
fra ferietomme boliger
I PARCELHUS-KVARTERET:
Aftal at tømme din nabos postkasse. En

•

postkasse, der flyder over, sladrer til tyven
og er samtidig irriterende for postbudet.
• Fyld noget af dit affald i naboens affaldspose. En tom affaldspose er et tydeligt tegn
på at huset er forladt.
Ryd sne foran naboens hus. Så falder folk
ikke på fortovet og huset ser beboet ud.
Slå naboens plæne, når du slår din egen.
Det giver tyve indtryk af, at der er nogen
hjemme - og så er det rart for naboen at
komme hjem til.
Parker din bil foran naboens hus eller i
hans/hendes carport en gang imellem.
Lån eventuelt naboens nøgle, så du· kan
tænde lys om aftenen - og samtidig vande de
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potteplanter, der måtte trænge.
• Hæng noget af dit eget vasketøj til tørre
på naboens snor. Ingen tyv tror at en familie
på længere ferie har vasketøj hængende ude .
I LEJLIGHEDER OG ETAGEBYGGERI:

•

Læg altid dørmåtten på plads efter trappevask og rengøring. Det ser pænt ud og
giver tyve indtryk af at folk færdes ud og
ind.
• Lån eventuelt en nøgle og sørg for, at der
er lys i lejligheden om aftenen. Mange tyve
holder øje med lejligheder, der er »mørklagt« gennem længere tid.
Sørg for, at der ikke stikker post ud af
brevsprækken. Fjern lokalaviser og tryksager fra dørmåtten.

•
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Kampagnerne mod indbrud har en virkning:

And tyven i nakken!
Politiets målrettede og forstærkede indsats
mod indbrudstyverier er en vigtig årsag til
at antallet af indbrud faldt mere end 10
procent sidste år.
Det mener Rigspolitiet i en rapport, der
opgør politiets indsats mod indbrudstyve efter at Justitsministeriet i januar 1994 lancerede den såkaldte »indbrudspakke«.
Denne pakke havde karakter af et idekatalog, som kunne anvendes rundt om i de
enkelte politikredse. Og direkte foranlediget
af politiets forøgede indsats gennemførte Assurandør-Societetet sidste efterår i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd den
såkaldte »Stop tyven«-kampagne, fortæller
projektleder Christel Mejnertsen i tidsskriftet Forsikring.
DEBAT OM INDBRUDSSIKRING

Målet med den var at skabe debat om
indbrudssikring i lokalsamfundet, bl.a. via
et udbygget samarbejde med den lokale
presse og debatprogrammer i tv.
I Rigspolitiets rapport fremhæves netop
samarbejdet med lokalpressen som et punkt
på det forebyggende område , hvor der med
succes er sat ekstra ind.
Mange steder i landet har ofrene for indbrud fået bedre service og rådgivning end
tidligere .
Politiets hurtige ankomst til gerningsstedet på det tidspunkt, hvor ofrene er mest
oprevne, vurderes i Rigspolitiets rapport
som positivt. Den kvikke politik virker både
beroligende og tryghedsskabende. Borgerne
får en fornemmelse af, 11t politiet er på
pletten og at sagen tages alvorligt.
HJÆLP TIL INDBRUDS-OFRE

Handlingsplanen har virket så motiverende og engagerende , at mange politikredse
har ønsket her i 1995 at fortsætte , ja, endog
intensivere de tiltag, der blev sat i værk
sidste år. Det passer som fod i hose med Det
Kriminalpræventive Råds og Societetets fælles kampagneplaner, fortsætter Christel
Mejnertsen.
I foråret 1995 blev der udarbejdet en »pakke« med forskelligt materiale om indbrudssikring i private hjem til folk , der netop har
været udsat for indbrud. Denne »pakke« er

siden maj blevet udleveret af politiet i forbindelse med anmeldelsen om indbrud og
ligger dermed som ·en klar videreudviluing
af »Stop tyven«-kampagnen.
»STOP TYVEN Il«

For tiden er Det Kriminalpræventive Råd
og Assurandør-Societetet igang med forberedelserne til »Stop tyven II«.
Man har udvalgt 50 grundejerforeninger,
fordelt over hele landet. De skal deltage i et
pilotprojekt, hvor de tester et materiale om
indbrudssikring, der ventes sendt ud i løbet
af oktober.
Materialet består af en manual ined
indlagt video til den enkelte grundejerforenings-formand så den pågældende bliver i
stand til at holde et foredrag om indbrudssikring for medlemmerne - samt en lille
pakke til den enkelte grundejer, så denne i
ro og mag kan få handlingsrettede anvisninger på, hvordan man sikrer sit hjem, oplyser
Christel Mejnertsen.
STOR INDSATS VIRKER

- Det hjælper altså virkeligt at »ånde tyven
i nakken<<. Nedgangen i antallet af indbrud i
private hjem i 1994 betød tilsvarende at
forsikringsselskaberne fik et mærkbart fald i
udbetalingen af erstatninger på 48 millioner
efter indbrud i private boliger.
Det er positivt, selvom der er lang vej
igen. I 1994 blev der over indboforsikringen
udbetalt ialt 395 mio kroner i tyverierstatnin-.
ger på 34.453 anmeldelser.
I det hele taget viser det sig, at der er
grund til at gøre noget og helst gennem en
stort anlagt indsats. I 1987 gennemførte Det
Kriminalpræventive Råd en landsdækkende
Operation Nabohjælp-kampagne. Den gav ligesom »indbrudspakken« i 1994 . en nedgang i antallet af indbrud på ca. 10 procent.
Og alle , der føler et ansvar for selv at gøre
noget for at forebygge , bør være med. De
gode tendenser fra sidste år er desværre
ikke fortsat - i første halvår af 1995 har der
været en stigning i antallet af villa-indbrud
på 1,5 procent, i lejligheder på 3,5 procent og
i fritidshuse på hele 10,8 procent i forhold til
første halvår af 1994, slutter projektleder
Christel Mejnertsen.

D et Kriminalpræventive Råds og forsikringsselskabernes kampagne »Sto11 tyven « går
tæt på hjemmets svage punkter og giver gode råd om, hvordan man undgår indbrud.

Sådan undgås indbrud
De fleste indbrud begås ved højlys dag.
Derfor opfordredes danskerne i »Stop tyven«-kampagnen til at gå deres hjem efter i
sømmene og se efter, hvor det er nemt at
komme ind.
Tyven vælger altid den letteste vej og som
oftest er det døre og vinduer.
Selvom hoveddøren er sikret med gode
låse, kan man ikke vide sig sikker. For de
fleste tyve kommer alligevel ind - de benytter i stedet altan-, køkken- eller havedør.
Alle hjemmets døre bør derfor være sikret
med gode låse. Og så er det en god ide at
give karmene et eftersyn. Gode låse hjælper
ikke meget, hvis karmene har det skidt.
Et vindue, der står på klem, inviterer
ligefrem til indbrud. Så alle vinduer bør altid
lukkes og haspes til. Selv med sikkerhedsbeslag kan de nemlig brydes op.
Især kældervinduer er udsatte . Derfor er
jerngitre eller jernstænger nødvendige, hvis
man vil forhindre indbud ad denne vej .
Nabohjælp er også en god måde at undgå
indbrud på. Der er mange ting, naboer kan

hjælpe hinanden med. Først og fremmest at
holde øje med mistænkelige personer.
Og fidusen er så at få det til at se ud som
der er nogen hjemme hos naboen, selvom de
er rejst på ferie: Husk at tømme postkassen,
fylde skraldespanden, slå græsset o.s.v.
Ridser man et mærke i de ting, tyven helst
løber med - altså tv-apparatet, videoen, stereoanlægget o.s. v. - er der større chance for
at tyven lader dem stå. Mærkede ting er
sværere at afsætte .
Man kan bestille et mærkningssæt ved at
ringe på 80 32 00 20. Med et mærkningssæt
følger der en lille ridse-pen, en skabelon og
nogle mærkater. Mærkaterne sætter man på
yderdørene, så alle, der kommer forbi kan
se, at man er med i Operation Mærkning.
På det nævnte telefonnummer kan man få
gode råd om, hvordan man undgår indbrud
og man kan bestille en række gratis brochurer, udover om Operation Mærkning også
om f.eks. indbrudssikring, nabohjælp, samt
om indvendig og udvendig belysning, der
kan holde tyve væk, når det bliver mørkt.

Når tyven har været der
Efter et indbrud befinder d·e fleste sig i en
vanskelig sitaution - både praktisk og følelsesmæssigt.
En lang række spørgsmål trænger sig på :
Hvorfor lige mig? Kommer tyven igen?
Hvad kan jeg gøre for at sikre mit hjem
bedre?
I den nye informationspakke fra Det Kriminalpræventive Råd og forsikringsselskaberne får indbrudsramte danskere svar på
de almindeligste spørgsmål og gode råd om,
hvordan en lignende situation kan undgås i
fremtiden .
Det lokale politi uddeler pakken i forbindelse med, at anmeldelsen bliver optaget.
Informationsmaterialet består bl.a. af en
opslagsbrochure, som fortæller, hvad man
som det første skal gøre - f.eks. spærre
eventuelle Dankort og andre kreditkort, benzinkort, checks o.s.v.
Den indbrudsramte får også gode råd om,
hvordan man opgør det stjålne, kontakter sit
forsikringsselskab og sikrer sit hjem både
midlertidigt og på længere sigt.
Når man først har oplevet, hvad det vil

sige at have haft indbrud, er man meget
motiveret for at gøre noget ved sikkerheden.
Netop i den situation ønsker Det Kriminalpræventive Råd og forsikringsselskaberne at
give information om, hvordan man undgår
indbrud i fremtiden .
Løsningen er ikke nødvendigvis at investe- .
re i dyre, elektroniske alarmanlæg. Den bedste sikring får man ved at gennemgå husets
svage sider - og så gøre noget ved dem!
Informationspakken indeholder også et
Operation Mærknings-sæt. Erfaringerne viser at tyvene går uden om mærkede værdier,
fordi de er sværere at afsætte.
Sammen med pakken gives et tilbud om
gratis rådgivning om, hvordan hjemmet
bedst sikres. Dette tilbud gælder for alle,
uanset om man har haft indbrud eller ej.
Man kan ringe til Rigspolitichefens kriminalpræventive sektion :
Øst for Storebælt: 33 14 88 88, lokal 7204.
Fyn : 66 14 14 48, lokal 493.
Nordjylland: 9812 62 00, lokal 5110.
Midtjylland: 86 13 30 00, lokal 6202.
Sydjylland : 75 52 28 00, lokal 6200.

Biltyvene giver op overfor Immobiliseren.

NÆR-BRAND hiælper
med at sikre bilen
I december sidste år forlangte Topdanmark
en såkaldt startspærre (Immobiliser. red.)
eller. anden godkendt tyverialarm installeret
i 5000 særligt »tyveri-attraktive« biler, hvis
bilisten fortsat ville være forsikret mod tyveri af bilen. Baggrunden for dette krav var, at
der sidste år blev stjålet flere end 34.000
biler herhjemme.
- Vore kunder har taget godt mod kravet.
Og det vigtigste - der er ikke blevet stjålet
biler, der har fået installeret startspærre.
Statistisk set skulle ellers 30 af disse biler
være blevet stjålet i første halvår af 1995,
siger vicedirektør Frits Klingenberg, Topdanmark Forsikring A/S.
NÆR-BRAND GIVER RABAT

Efter et indbrud er følelsen af afmagt stor · og mange spørgsmål træmger sig på. Nu er
der hjælp at hente i en ny informationspakke, som politiet uddeler.

Foto: Arne Poulsen

Som NÆR-BRAND kunde med Aktiv Risikostyring har man altid chancen for at tage
kampen op mod biltyvene - og det endda til
favørpris .
Selvom tyvene måske nok går efter bestemte mærker - og selvom man kører Lada
eller Skoda og ikke Alfa Romeo - kan man

aldrig være sikker på, at uheld ikke er ude.
Derfor er Immobiliseren sagen.
Immobiliser Anti-Tyverisystemet kan købes hos Dansk Autohjælp A/S, ligesom en
række autoforhandlere sælger og monterer
systemet.
Er man NÆR-BRAND kunde med Aktiv
Risikostyring, sender man blot den kvitterede regning for køb og montage til NÆRBRAND, Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive. Så
får man en check på 475 kr retur.
OGSÅ RABAT PÅ BREMSELYS

Og går man endnu videre med sikkerheden, er der yderligere rabat at hente.
Ind til nytår får man som NÆR-BRAND
(Topdanmark)-kunde en check på 200 kr fra
Topdanmark, hvis man får monteret højtsiddende bremselys i bagruden. Disse lys mindsker nemlig risikoen for ar blive påkørt
bagfra væsentligt.
Man skal blot sende en kopi af værkstedsregningen for køb og montage til Topdanmark, så kommer checken automatisk.

BESKYT
DIN
PIN-KODE
Den mærkat, der er brugt som overskrift her,
er i den senere tid dukket op på de allerfleste
forretningers Dankort-automater, og det er
ikke tilfældigt.
Tidligere var det sådan, at hvis man blot
gemte sin pin-kode et andet sted end i taske ,
pung, eller tegnebog, eller lærte pin-koden
udenad, så var man nogenlunde garderet mod
misbrug af Dankortet.
Men sådan er det ikke længere:

Gratis telekort
til dig fra
NÆR-BRAND og
Topdanmark
sig ind over terminalen, så dem, der står bag
ved ikke kan se, hvad man foretager sig.
- Man skal nemlig ikke tro, at disse ·
afluringstyverier kun er noget, der sker i
storbyerne, selv i en forholdsvis lille by som
Skive har vi haft to tilfælde her i sommer.
Og hvis det sker, er det bare om at få
benene på nakken og få Dankortet spærret,
siger kriminalinspektør Henrik Kjær, Skive.

HALLO...
DET ER

TYVEN ...

-så du kan komme i
kontakt med politiet,
BS og os, hvis dit
dankort bliver stjålet

KAN SPÆRRES HELE DØGNET
NÅR KODEN LURES AF

Man står i den lange kø i supermarkedet.
Endelig fremme ved kassen. Regningen gøres
op. Man trykker den fire-cifrede pin-kode ind
på Dankort-terminalen.
Lige bagved i køen står en ung mand og
kigger. På vej ud af forretningen rykker han
tasken af skulderen på een og forsvinder i en
vældig fart. Nogen tid efter kommer der
meddelelse fra ens bank om at der er hævet
20.000 kr- uden dækning!
Så galt kan det gå, når man ikke er
omhyggelig nok med beskytte sin kode.
FARE OVER HELE LANDET

Gennem det seneste års tid har politiet i
Danmark oplevet et stigende antal tilgælde,
hvor en person har luret en brugers pin-kode
af, og dernæst stjålet den pågældendes Dankort for på en særdeles nem måde at pumpe
kontoen for penge.
Det er vigtigt, at man er diskret, når man
taster sin kode ind. Man kan eventuelt holde
den ene hånd over, når man taster, eller læne
Udgivet af NÆR-BRAND, Hyrdevang
2, Hem, 7800 Skive. Telf. 97 53 13 33.
Ansvarhavende: Hans Brunsgaard og
Søren Bøgebjerg. Tryk : Thorvig Tryk,
Skive. Oplag : 10.000.

Hvis Dankortet stjæles skal man straks
ringe til sit pengeinstitut for at få kontoen
spærret.
Og sker tyveriet uden for pengeinstitutternes normale åbningstid kan man døgnet
rundt (altså også om natten) ringe til BS
(Pengeinstitutternes Betalings Service) på
telefon 44 89 29 29 og få kontoen spærret.
Foretager man sig ikke noget, kan det blive
dyrt for een selv. En ankenævnsafgørelse
fastslår at forbrugerne handler uagtsomt,
hvis de ikke hurtigt får kortet spærret. Der er
altså ikke noget med at vente til næste dag.
Forskellen er nemlig til at mærke. Loven
om betalingskort fastslår at »selvrisikoen«
»kun« er 1200 kr, hvis kontoen lukkes omgående. Er der tale om uagtsomhed, kan forbrugeren komme til at hæfte for op til 8000 kr.
EN IDLSEN FRA NÆR-BRAND

Sker tyveriet af taske, pung eller tegnebog på trods af al mulig »aktiv risikostyring« med
Dankortets pin-kode - alligevel for dig, så du
står helt uden penge - er her en hilsen fra os :
Et telekort, så du har mulighed for at
ringe til pengeinstitut eller BS. Og måske
bagefter hjem, til politi og til NÆR-BRAND.

OG HUSK SÅ Ar GEMME DE'ITE KORT
ET HELT TREDIE, OG SIKKERT, STED!!!

'

