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FORMANDENS BERETNING.
også beskæftiget os med AKT
RJSIKOSTYRING på en lidt anden ~V
nemlig brandkassernes risiko for ik: :;
kunne overleve de næste 5 år!

2002 blev igen et tilfredsstillende år for
NÆR-BRAND.
Det blev til i alt 504 flere kunder, - en stigning på 4,5%.

Baggrunden for det er et ca. 2 år gamm 1
EU-direktiv, der stiJler krav om, at a~ t
skadesforsikringsselskaber i EU skal være~
besiddelse af en egenkapital på minimum ca.
15.mm. kr. fra d. 1.1 . 2007. Minimumskravet
er i dag ca. 2 mi]J. kr.

Af naturlige årsager er fremgangen i antallet
af privatkunder størst, men der var dog en
fremgang på 119 landbrugskunder, hvilket
må siges at være flot i lyset af at så mange
landbrug nedlægges.

Direktivet åbner mulighed for, at det kan
tiJpasses forholdene i de enkelte lande, da
disse forhold for tiden er meget forskellige,
men generelt præget af store selskaber.

Og det er ikke blot små mere eller mindre
nedlagte landbrug vi har og får som kunder.
Den gennemsnitlige præmie for ane vore
kunder for skadesforsikring, var i 2002
15.280 kr. fordelt med ca. J 1.000 kr. for privatkunder og ca.24.500 kr. for landbrugskunder.- sidstnævnte udgør en stigning i forhold
til sidste år på ca. 7%.

Især i 2002, har både organisationen Gensidige Forsikringsselskaber og de enkelte
små forsikringsselskaber forsøgt at gøre
deres indflydelse gældende overfor både Finanstilsynet og politikere, for at få en dansk
Den samlede præmievolumen for skadefor- model, der både er til at leve med for de små
sikring der er omfattet af aftale om AKTIV selskaber og som naturligvis samtidig tilgoRISJKOSTYRING var ved udgangen af deser rimelige krav til solvens, - krav som vi
2002 på 179 mil]. kr. fordelt på 1J. 716 kun- udover et minimum der ikke er meget større
der.
end i dag, mener hovedsageligt bør stå i
forhold til det enkelte selskabs præmievoluBonusudbetalingen vedr. skadefrihed i 2001, men og dermed risiko.
der udbetaltes i april 2002, viste også, at det
stadig går den rigtige vej efter stormkatastro- Forholdet er jo det, at de selskaber, der har
feåret 1999. 79% af kunderne fik udbetalt den mindste præmievolumen, generelt hafr
.
bonus for skadefrihed i 2001, mod 78% året langt den høJeste
grad af soIvens, På trods aå,
før.
at de fleste i mange år ikke har fokuseret p.
·
men pa
kapitalopbygning eller ekspansion,
De 8.724 skadefri kunder fik i gennemsnit forskellig vis har ladet størstedeIen af overudbetalt J. J 33 kr., - i alt 9.879.638 kr. - Et skuddet komme kunderne til gode.
godt bevis på, at der både er ærgelser og
, stilsynets
penge
at
spare
ved
AKTIV Omkring årsskiftet ko~ ~å Fmand
BendtRISIKOSTYRING.
indstilling til erhvervsmm1ster Ben t
sen.
I Bran dk asseraPodet har v1· i både 200 I og 2002

Indstillingen gik udpå, at der 1'kke skulle
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finde nogen ti1pasning af direktivet sted til Slaget er hverken tabt eller vundet endnu,
danske forhold, og en mistanke om, at Plus- men en del politikere er nok ikke helt klare
Forsikrings krak i efteråret 2002 har haft stor over sagens konsekvenser når lovforslaget
indflydelse på denne holdning fra Finanstil- bliver fremsat, så jeg vil opfordre alle NÆRBRAND kunder til at forklare deres lokale
synets side trænger sig på!
folketingsmedlemmer hvad der står på spil,
Krav om minimum 15 miJ1. kr. i egenkapital sådan at vi sikrer at der ikke blot bliver tale
vil betyde, at ca. 40 mindre forsikringsselska- om en efterretningssag.
ber, - langt de fleste gensidige og langt de
fleste gamle brandkasser,- vil være nødt til at Og så til noget helt andet!
lukke fra d.1.1 .2007, på trods af, at alle ligger
Som samfundsborgere, forbrugere og evt.
langt fra solvensproblemer.
Vi kan ikke se nogen som helst saglig be- selvstændigt næringsdrivende, må vi erkende,
grundelse for at indføre krav der umuliggør at intemetfaci1iteterne ikke blot er kommet
forsikringsdrift i små selskaber, hvad den for at bJive, men at de vi1 udvikle sig med så
overordnede brancheforening Forsikring & stor hastighed i de kommende år, at de der
Pension da også nu har indset, og derfor er ikke følger med udviklingen på det område,
begyndt at lægge pres på erhvervsministeren for alvor vi1 komme til at føle sig "hægtet af',
identitetsmæssigt, oplysningsmæssigt og
for en anden løsning.
økonomisk, i en grad der næsten kan samVi har gode forhåbninger om, at Bendt menlignes med ikke at kunne læse og skrive.
Bendtsen vil være lydhør, da andet jo vil være Der er med andre ord risiko for et væsentligt
helt i modstrid med de konservatives løfter fald i livskvaliteten for den enkelte.
om at lette vilkårene for de små og mellemEn væsentlig årsag til at mange ikke kommer
store virksomheder.
Man kan vel også dårligt forestille sig Venstre i gang med at udnytte IT-faciliteterne fuldtud
medvirke til nedlæggelse af denne næsten til egen gavn, er usikkerhed omkring hvad
sidste del af andelsbevægelsens rødder der man som PC-bruger uforvarende kan udsætte
sig selv for iform af negative overraskelser.
endnu lever!
Hvis politikerne derimod følger Finanstilsynets indstilling, lader men bureaukraterne
lukke et stykke dansk kultur, arvet fra den tid,
hvor man organiserede sig i lokale foreninger
for at hjælpe hinanden med at løse opgaver af
kulturel , praktisk eller økonomisk art på
lokalt niveau, og uden et egentligt formål om
at disse foreninger skulle tjene penge på akti vi teterne!

I NÆR-BRAND har vi derfor fundet det
hensigtsmæssigt at gøre sikkerhed vedr. brug
af informationsteknologi til tema for årets
NÆR-BRAND avis, hvilket også kan tages
som udtryk for, at vi i NÆR-BRAND fuldtud
erkender, at det at følge med tiden er forudsætningen for, at vi som små enheder kan
blive ved med at være en del af fremtiden.

Er det ikke netop den form for solidarisk
holdning og ansvarlighed for egne forhold,
der i dag efterspørges fra næsten alle sider,
efter at de fleste har indset nødvendigheden
af, at vi alle må ændre holdning i retning af
større selvhjulpenhed?

Udgivet af NÆR-BRAND, Hyrdevang 2, Hem,
7800 Skive. Telf.: 97 53 13 33.
E-mail: hb@naer-brand.dk. Ansvarhavende:
Søren Bøgebjerg og Hans Brunsgaard.
Tryk: Thorvig Tryk, Skive. Oplag: 14.000.
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NÆR-BRAND AND
folket. marbejdsorganisation, der fonrudler
. samarbeJdet
. mellem seks lokale
Som bekendt er NÆR-BR · en~~ delse af ideen om Aktiv Risikostyring i kombination med de forbrandkasser og Topdanmark om u re
sikringer ~i alle har brug forN. ÆR-BRAND samarbejdet, har Brandkasserne ændret deres navne i 2002.
For yderhgere at fremhæve
De nugældende navn~ e~ følgen?e:d GIS. NÆR-BRAND Forsikring - Lolland/ Falster GIS. NÆRNÆR-BRANJ? ~orstknng ~:t~:rreds GIS. NÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen GIS. NÆRBRAND For~t~mg - Lyll~g GIS NÆR-BRAND Forsikring - Lemvigegnens GIS.
BRAND Fors1knng - Sa mgAND· avisen præsenterer v1· NÆR-BRAND .:1orsikri'ng - F'Jends GIS. ( Det
I dette nummer af NÆR-BR
. .
tidligere Fjends Herreds gensidige Brandfors1knng ).

Aktive medarbejdere i NÆR-BRAND Forsikring - Fjends G/S

Bestyrelse og Direktion. Stående fra venstre:
Thorkild Meldhede, Haderup. Helmer W. Hagensen, Mogenstrup. Niels Verner
Vestergaard, Hald. Jørgen Vestergaard, Dommerby.
Siddende fra venstre:
Ole Machenhauer, Sparkær. (Næstfm.) Niels F.Kristensen, Dommerby. (Forsikringsdirektør). Svend Erik Clemmensen, Dommerby. (Formand).
Fjends G/S har derudover følgende brandkasserepræsentanter i sit område:
Bent K. Christensen, Haderup. Poul Bjerregaard Mikkelsen, Domerby. _Lars
bOr . Karl
Christiansen, Stoholm. Svend Erik Vestergaard, Højslev. Martin Frederiksen, ~eld ~ahl.
Jørgensen, Højslev. Carsten Plougmann Lajgaard, Højslev. Chr. Hedegaard Nielsen,
Henrik Østergaard Pedersen, Fly. Jens Chr. Hansen,
en Gravers
Stoholm. Jens Fjordgaard Kristensen, Dommerby. Aage Lauersen, Haderup. Mort
Pedersen, Højslev. Frank Thonesen, Kølvrå.
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Lokal selvhjulpenhed giver stadig mening!
Fjends Herreds GIS Brandforsikring blev stiftet
d. 21 . juli 1880, og begyndte sin virksomhed
samme år d.1. oktober kl.12.00.
Initiativtagerne var tre af egnens fremtrædende
landmænd, hvis navne går igen vedr. mange andre initiativer der blev sat i gang i slutningen
af1800-tallet,- ikke mindst P. Odgård, Tastumgård.
I tiden fra stiftelsen i juli til igangsættelsen d.1.
oktober, fik man udarbejdet vedtægter og policer
mv., og på den stiftende generalforsamling på
Stoholm Kro med 225 deltagere valgt bestyrelse,
suppleanter og revisorer samt udpeget 18
distriktsforstandere, som var datidens brandkasserepræsentanter.
Ved første bestyrelsesmøde d.5. november, 35
dage efter starten, var der tegnet 820 løsøreforsikringer, og efter første driftsår 1330 med en
samlet forsikringssum på knap 4,1 mill.kr. - En
sådan udvikling fortæller mere end ord hvor stor
behovet og interessen var.
Baggrunden for stiftelsen er der ingen tvivl om.
Det var først og fremmest for at redde landmandsfamilierne fra at gå fallit og dermed fra
fattiggården, hvis katastrofen skete,
men også på mange andre områder fik Fjends
Brandkasse (FB) en kolossal betydning for egnen.
På baggrund af sin gode konsolidering, blev en
stor del af FB' s formue brugt som grundlag for
egnens udvikling iform af udlån til etablering af
foderstofforeninger, vandværker, brugsforeninger, forsamlingshuse, kvægavlsforeninger osv.,Selv Ørslev Kloster sogneråd fik i en periode lån
hos FB for at kunne få likviditeten til at fungere.
Lokal hjælp til selvhjælp før den tid hvor der
fandtes kommunal udligningsfond og egnsudviklingsstøtte !
Endda formåede FB grundet god økonomi at
undlade præmieopkrævning i enkelte år.
Den nære kontakt og kendskabet til kunderne og
deres forhold samt FB' s medvirken i den øvrige
lokale udvikling, har haft stor betydning for
brandkassens position i det nære samfund, og er også klart årsag til, at den lokale opbakning har været stor nok til at brandkassen har
kunnet overleve.

Den voldsomme økonomiske og teknologiske
udvikling i 1960-1970, og efterhånden også
krav/ønsker fra forsikringskunderne om at kunne
samle deres forsikringer i et selskab, betød at
muligheden for at drive forretning med eget salgskorps blev stærkt forringet når man som brandkasse alene kunne tilbyde brandforsikring af
løsøre.
I 1970 indledte FB derfor, sammen med 18 andre
brandkasser, et co-assurance samarbejde med
AU/MLU,- det senere Topdanmark.
Dette samarbejde er siden blevet fornyet og moderniseret gennem NÆR-BRAND samarbejdet,
og aftalens udformning betyder, at forsikringskunderne stadig kan bevare den nære
kontakt med deres lokale brandkasse og dens
repræsentanter, samt at en meget stor del af FB' s
overskud stadig tilgår brandkassens kunder
iform af nedsat præmie, tilskud til skadeforebyggende udstyr og kontant bonus efter skadefri
år.
Fremtiden vil byde på mange nye, udfordrende
opgaver indenfor forsikringsverdenen, og det er
som bekendt ikke altid dem der anses for at være
de klogeste eller stærkeste der overlever, men
dem der er bedst til at tilpasse sig tiden og kundernes krav og forventninger. Nøgleordene vil
helt sikkert være gennemskuelighed og forenkling.
For bestyrelsen er det vigtigste, at vi hele tiden er
i pagt med tiden, og at vi er parate til at handle
udfra hvordan vi selv tror og mener at fremtiden
kommer til at se ud, og naturligvis tage konsekvensen heraf.
Mere end 122 års foreløbigt virke har vist, at det
er en god ballast at fortsætte på.

Svend Erik Clemmensen
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Øget livskvalitet med din PC!
I forbindelse med oprettelsen af NÆR-BRAND
samarbejdet, var det en stor opgave at finde ud
af, hvordan virksomhedens mission bedst kunne
formuleres .

3. Brugerens .tvivl
om egen evne til at anvendC
.
systemet rigtigt resulterer i, at man evt. helt
atnolder sig fra at bruge internettet eller funktioner deri , som man kunne have haft
væsentlig gavn af.

Dels indadtil, som en manifestation af enigheden
mellem brandkasserne om, hvad det fremtidige
arbejde skulle gå ud på, og dels udadtil mod kunderne i form af noget let forståeligt og kort, men
samtidig udtømmende og helst specielt i forhold
til hvordan andre aktører i samme marked
forsøgte at profilere sig.

Mange synes måske, at de har livskvalitet nok
uden at kunne bruge internettets muligheder,
men i princippet er det udtryk for unødige mangler i ens livskvalitet hvis man er omfattet af et
eller flere af de tre nævnte punkter.

Kun første halvdel af opgaven blev løst med formuleringen at "NÆR-BRAND vil forøge kundernes livskvalitet gennem påvirkning til øget
sikkerhedsmæssig adfærd" .

Det er årsagen til , at NÆR-BRAND, som et led
i AKTIV RISIKOSTYRING, har valgt "ITSIKKERHED" som tema for årsavisen 2002,
hvori du bla. kan finde en overskuelig vejledning
i, hvordan du sikrer dig mod ubehagelige
oplevelser med din PC'er på følgende områder:

Udover tryghedsfølelse og minimering af faktisk
forekommende skader, kan øget livskvalitet være
mange ting, spændende fra velvære ved anvendelse af tandstikkere efter måltidet til formøblingen af bonuskroner efter skadefri år, og nye områder der kalder på en indsats for at øge vores
livskvalitet i kraft af mere bevidst sikkerhedsmæssig adfærd vokser hele tiden frem.

I,. Beskyttelse mod virus i PC'en.
2. Beskyttelse af din e-mail adresse.
3. Beskyttelse mod økonomiske tab.
4. Beskyttelse mod skader som følge af overspænding i el-nettet.

Med udbredelsen af adgangen til internettet via
hjemmecomputere,- der i dag svarer til telefonernes udbredelse omkring 1960,- er sikkerhed i
adfærden når man er koblet på internettet i høj
grad blevet et spørgsmål om livskvalitet, især for
det store flertal, der ikke har en professionel uddannelse i brug af computeren.
Det kan give sig udslag på tre områder.

Vi håber, at du vil bruge vejledningerne og
dermed opnå en øget livskvalitet, og vi anbefaler,
at du opbevarer vejledningerne sammen med
dine øvrige PC-vejledninger, og at du
gennnemgår et af de mange gode brugerkurser
der findes.

1. Systemet anvendes ikke hensigtsmæssigt med
skade på programmer (f.eks. virus),uønskede
henvendelser eller direkte økonomiske tab til
følge.

God fornøjelse!

2. Systemet anvendes faktisk hensigtsmæssigt,
men brugeren føler sig hele tiden af tvivl om,
hvorvidt alt nu er i orden.
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Sikker adfærd med din PC
Sådan sikrer du dig mod ubehagelige oplevvelser med din PC
1. BESKYTTELSE MOD VIRUS I PC'EN:

2. BESKYTTELSE AF DIN E-MAIL ADRESSE:
Din e-mail adresse kendes kun af andre i det
omfang du selv videregiver de n.
Det kan være direkte til enkeltpersoner eller
adressekartoteker, eJler indirekte ved at du
sender en e-mail, idet din egen e-mail
adresse altid vil fremgå heraf som afsender.
Mange firmaer opsamler disse afsender
adresser fra de e-mails de modtager og udsender efterfølgende reklame-mails til
adresserne. DETTE KAN IKKE UNDGÅS .

Køb og installer et antivirusprogram, der
kontrollerer både:
- E-MAIL
- INTERNETADGANG
- CD-ROM
- DISKETTEDREV
Der skal være tale om et antivirusprogram
der opdateres af producenten. Et antivirusprogram kan normalt indstilles til at blive opdateret automatisk når man alligevel er på internettet.

De n lette adgang til at kommunikere med
helt ukendte personer udgør naturligvis en
risiko for kontakt med " uhe ldige"
forbinde lser, og medfører derfo r et stort
forældreansvar for indsigt i børns og unges
brug af internetadgangen. G rundlæggende
"færdselsregler" kan ses på internetsiden:
WWW.sikkerchat.dk.

Undlad at åbne e-mails fra ukendte afsendere
eller vedr."mærke lige" emner.
Hvis der er kommet virus i en maskine, kan
der via internettet hentes et program der kan
fjerne den på adressen www.antivirus.dk (
det er gratis).
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"OVERBETALING" AF TID PÅ
INTERNETTET':

3. BESKYTTELSE MOD UØNSKEDE

REKLAMER:

-

Krav om betaling udover normaltakst for tid
på internettet forekommer kun i forbindelse
med down-loading a visse programmer, som oftest med erotisk indhold !
Ekstrabetalingen udløses af, at der automatisk ringes op til en anden og dyrere
forbindelse end den normale internetforbindelse for at hente programmet.
Hvordan man kan opdage at DET sker
afhænger af hvilken type opkobling til internettet man har:

Reklamer i form af ekstra skærmbil!eder der
pludselig dukker op, kan ikke undgas, ~en
de kan lukkes ned ved at klikke med hØJre
musetast på den knap i nederste kant af skærmen der svarer til det skærmbillede der er
"på"' og derefter klikke på "luk" med venstre
musetast.
Banner-reklamer kan undgås ved at installere
et "no-banner" program. Deres virketid kan
være kort, da hjemmesideproducenterne hurtigt finder ud af at omgå dem.

LAN-modem: - Der høres mange flere ringetoner ved opkaldet end de normale 5-8.

4. BESKYTTELSE MOD ØKONOMISKE TAB:

ISDN-modem:- Det vil fremgå af "opkaldsbilledet".

"HOME-BANKING"
"Home-banking" må betragtes som værende
ligeså sikkert som anvendelse af dankort.
Men da intet er 100% sikkert bør man gøre
sig klart hvordan proceduren er i en evt. misbrugssituation, ligesom enhver tvivl om
sikkerheden i et bankprogram, bør medføre
henvendelse til banken.

ASDL-opkobl. :- Problemet kan ikke
forekomme, da der ikke betales efter minutforbrug.
I alle tilfælde gælder, at brugeren selv har
godkendt nedtagelsen af opkaldsprogrammet
ved at svare "ja" til at down-loade.

KØB VIA INTERNETTET. ( E-HANDEL).
5. BESKYITELSE MOD SKADER SOM
FØLGE AF OVERSPÆNDING:
Overspænding i el-nettet kan forekomme
pga. atmosfærisk spænding kaldet transienter,
( tordenluft ), eller pga. fejl i el-nettet.

Ubegrundede regninger efter besøg på internettet er meget sjældent konstateret, idet køb
kun kan betales ved at indtaste data fra sit
betalingskort, - data som ikke tilgår sælgeren,
men alene den der formidler betalingen. normalt PBS. Skulle det alligevel ske, er der
normalt hjælp at hente hos forbrugerombudsmanden.

Følgen kan let blive tab af data og/eller
ødelæggelse af PC-udstyr.
TAB AF DATA:

Ved køb hos firmaer der er registreret i udlandet, bør man gøre sig klart, hvilke
omkostninger iform af fragt, told, moms,
gebyrer og evt. punktafgifter der lægges
oveni den pris varen er annonceret til.
- Spørg hos Told og Skat!
Man må regne med selv at skulle klare evt.
tvistigheder med sælger i forbindelse med
køb i udlandet.

- Tag regelmæssigt sikkerhedskopi på cdrom af de filer du ønsker at sikre.
( ugentligt, månedligt, halvårligt efter behov.- Noter i kalender! ).
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• Der hør tugeH min. j kopier for at ffikrc
,nou ut fejl under kopiering ødelægger den
scneHlCkopi.

· Moowr en traMient-Mkytta1' dø wm
minimum ootfækr d-foByningen til PC m
øg til det &Uktyr den u forbunden med

• l)ct bør jævnligt konlrollereff, at kopier•
ing1,mekani1,men er programmeret tiJ at
omfatte ALLB de filer/programmer der
ønskcH sikret

~.unt telefon- dia b r ~ f ~Tramientbakyuere ~ med d ier uden batteri b-dd-up øg til pri~ mellem 1111) og
2.(JJOkr. ( NÆR-BRAND dJa dm Topdanmark 4"sutandør bn hmrise til gode
fabrikater),

• En sikkerhedskopi af HELE systemet vil
lette en evt. reetablering af PC' ens indhold
incl. programmer mv. meget.

- Ene,.te altarudiv er æ be5kytte hele ejen-

• Anbring sikkerhedskopierne så de er
beskyttet mod skade som følge af
brand,tyveri,hærværk o.lign. ( Evt. i brand•
box og/eller anden bygning ).

dommen mod tramleJJtff og lyn~ hvilket er
væiendigt dyrere~elJa at træfu ~kket 61
~1rømf~-ynin~ til PC' en og det
tilkoblede udstyr ud når PC' en ikke
brug~-

VIDSTE DU AT !!!
Falck kan rekvireres ti] at afhente trafikdræbte eller -kvæstede dyr på ti[ 70102030 { gælder
hele landet) !
• Dyrene1; Beskyttelse betaler omkostningerne.

Udfra et etisk synspunkt bør trafikkvæstede dyr naturligvis behandles, n1.. aflives,. og: i alle
tilfælde ikke blot efterlades på/ved vejen, hvor de ydermere kan være til fare fOI" tra:filien,.
også selvom de er døde.

Det kan tidsmæssigt være ubelejliget og i praksis vanskeligt for den enkelte trafikant at g~
det rigtige selv, men der er altså hjælp at hente når man bar pakørt eller fundet trafikdræbte
eller - kvæstede dyr.

Væ~ rorberedt på lidt af hvert ! . Læg nummeret på Falcks v~otcentral ind i din mobiltel~fons nummerregister, og tag dig tiden til at melde det til Falck, når du kommer udfor s:iiua11unen !

Men husk. '• - Stands mens du ringer, hvis du ikke har monterel L.l.-.lfri
L- af ue1e•-10nc
11a11U
ucijffllllg
1
n. - Ellen, l.!r det sklste ligeså farligt som det første!

11111...._
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Hvis ulykken rammer?
- Forberedt på lidt af hvert!
Førstehjælp:

Trediehjælp:

(Redning mv.)
- Kunstigt åndedræt.
- Standsning af blødning.
- Forebyggelse/behandling af chok.
- Udvendig hjertemassage.
- Hjælp ved fx færdselsulykker.
- Hjælp ved forbrænding/skoldning.
- Hjælp ved knoglebrud.

(Juridiske.forhold)
- Bodeling.
- Arv.
- Begunstigelse.
- Testamente.
- Udskudt skat.

I det kommende år arrangerer NÆR-BRAND
gratis kurser i Første-, Anden- og Trediehjælp
med udstedelse af kursusbevis vedr. Førstehjælp.

Andenhjælp:
(Sikring af indkomst)
- Sociale ydelser
- Sundshedssikring
- Forsikring vedr. nedsat arbejdsevne.
- Livsforsikring.

T1.dspunkter og steder ve dr. kurser nes- 'afvikling
. bekendtgjort når der 1. et omr,åd e er tilmeldt
bhver
et passende antal deltagere.
Hvis du er interesseret i at deltage så tilnteld dig
snarest hos Hans Brunsgaard tlf. 9753 lJJl
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Fordelagtig sundbedssikring
gennem NÆR-BRAND
En af de fordele du har mulighed for at benytte dig af
som NÆR-BRAND kunde er, at du kan tegne sundbedssikring hos Topdanmark på særligt favorable
vilkår.
Sundhedssikring er den forsikring der sikrer dig hurtig behandling på privathospital, hvis du bliver syg og gerne vil
undgå ventetiden i det offentlige system. Så kan du hurtigt
vende tilbage til dit normale liv.
NÆR-BRAND har en meget favorabel aftale med Topdanmark om deling af det eventuelle overskud vedr. sundhedsforsikringer der er tegnet af kunder med NÆRBRAND aftale.
Det eventuelle overskud udbetales årligt som en bonus, der
trækkes fra det følgende års præmie. ( som ikke er højere
end hos andre forsikringsselskaber ) .
Mange NÆR-BRAND kunder har allerede tegnet sundhedssikring,- hvad med dig ?
Hvis du vil vide mere!
- Ring til din Topdanmark-assurandør, eller find ham på
Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.dk

.
.
.
.kr.
å tlf 44747007,
- eller nng til Topdanmark L1vsfors1 1ng P
·
og bed om at få tilsendt yderligere materiale, eller om at
blive kontaktet af en assurandør.
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Fakta om brug af røgalarmer
1. Røgalarmer skal placeres ,idfor soverum, - mindst en på hver etage.
2. Røgalarmer må ikke males.
3. Røgalarmer bør holdes fri for støv og snavs.

4. Røgalarmens batteri bør kontrolleres mir,idst 2 gange årligt og hvis huset har været forladt i mere
end 3 døgn. Kontrollen foret~ges ved at trykke på prøveknappen. Hvis alarmen ikke derved
udløses eller er svag, skal batteriet
udskiftes. Husk at afprøve alarmen efter at nyt batteri er isat.
.,
5. Tag kun batteriet ud når det skal skiftes,og sørg for altid at have reservebatterier.
6. Noter datoer for fremtidig kontrol af alarmerne i din kalender med et halvt års mellemrum.

Husked du at slukke?
Under denne overskrift gjorde vi i sidste års
udgave af NÆR-BRAND avisen opmærksom
på de mange brande med dødelig udgang, der
skyldes at el-komfurer ikke er blevet slukket i
tide.
Vi spurgte i den forbindelse også Elektricitetsrådet om, hvorfor der ikke er krav til el-komfurer om at de skal være forsynet med sikring
mod overophedning.

Elektricitetsrådet har svaret, at man arbejder
med at finde en teknisk hensigtsmæssig løsning,
hvilket åbenbart er svært.
Når løsningen er fundet, skal forslaget vedtages
i EU's standardiseringsudvalg før det kan indføres som krav.
Der er altså lange udsigter før noget sker!

SÅ HUSK NU AT SLUKKE !

