God begyndelse for den nye direktør:

Udbetaler over 12 mio. kr.

www.naer-brand.dk

www.topdanmark.dk

Hvert af NÆR-BRANDs
lokalområder har sit
eget forsikringsselskab.
Gennem den fælles
samarbejdsaftale med
Topdanmark, får de
lokale selskabers kunder på en gang lokalkendskab og topprofessionel service.

 Din forsikring er del af en mere end 100 år gammel lokalhistorie.
 Også i 2006 betyder det forsikringer i Topdanmark med sikker
udbetaling hvert år. Enten BONUSCHECK eller erstatning.
 Trods orkanen i januar 2005 løber årets bonus til kunderne op i
12.150.021 kr.

Da Hans Brunsgaard gik på pension, blev det markeret med en reception, hvor der kom
mere end 225 gæster.

Udbetaler over 12 mio. kr.
Udbetalingen af bonus har været årets største fornøjelse for NÆR-BRANDs direktør
gennem 12 år, Hans Brunsgaard. I år overlader han fornøjelsen til Martin Damholdt,
som har overtaget ansvaret for NÆR-BRAND-samarbejdet.

”Martin overtager et hårdt job, så jeg
synes han skulle have en flyvende start.”
For Hans har den årlige udbetaling været
et omdrejningspunkt, og den oplevelse
vil han gerne give videre til Martin: ”Han
skal begynde med det, der er kernen i
NÆR-BRAND - og det er jo netop at give
kunderne de penge tilbage, de ikke har
brugt i løbet af året.”

”Det er ikke mange steder, man får lov
at bruge over 12 mio. kr. på sin første
arbejdsdag,” griner Martin.

Her kan I gemme en nøgle
– i sikkerhed!
Indbrudstyvene ved godt at mange familier
har valgt at gennem en nøgle udenfor – fx
under måtten.
Hvis tyven finder den gemte nøgle og låser
sig ind, giver det dig et forsikringsproblem
– for så er det ikke indbrudstyveri.
Det kan du som NÆR-BRAND-kunde løse
ved at købe en KeySafe-nøgleboks.

Den passer på nøglen, og er sikret med en
kode. Skaffer tyven sig adgang til dit hjem
ved at bryde ind i boksen, er du forsikringsdækket som ved almindeligt indbrud. Og
det kan du få på skrift - på forhånd!
Ring 99 26 52 02 og bed om en bestillingsblanket til NÆR-BRAND KeySafe.

Pludselig blev din
Sundhedssikring meget bedre
NÆR-BRANDs aftale med Topdanmark
om Sundhedssikring BASIS er blevet til
Sundhedssikring PLUS – stadig til BASISpris.

 midlertidig hjemmehjælp
 akupunktur/zoneterapi
 udvidet adgang til fysioterapi/kiropraktik

Med den får du stadig hurtig og gratis
adgang til forundersøgelser og hurtig
behandling på privathospital. Men fra 1.
januar 2006 får du også:

Opret nu med 20 % rabat
Har du endnu ikke Sundhedssikring? Så
kan du få den med 20 % rabat i 2006.
Ring og hør nærmere 70
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NÆR-BRAND-kunder? Det er dem med
bonuschecken.

Hvordan kan man kende
en NÆR-BRAND-kunde?
 Han har en ildslukker i huset
NÆR-BRAND har også interesse i at
sikre kundens ejendele, derfor giver vi
tilskud til købet. For vores kunder bliver
prisen for denne sikkerhed derfor kun
en brøkdel af værdien.
 El-installationerne er sikre
På landbrugsejendomme sørger kunden
for - med støtte fra NÆR-BRAND – at en
el-installatør går installationerne efter
mindst hvert femte år.

 Han tager et ansvar
Via selvrisiko på forsikringerne, tager
NÆR-BRAND-kunder et – kontant – medansvar for at passe på sine ejendele.
 Han gør noget aktivt for at forhindre
skader
Det er det, han får sin bonus-check for.

Telefonliste
En NÆR-BRAND-assurandør er velkommen til at ringe til følgende af mine bekendte for at
få en uforpligtende snak om forsikringer:
Navn, adresse og telefonnummer:

OBS: Husk at fortælle dem, hvad de har i vente.
Indsendt af:
Navn:
Adresse:
Postnr.

By:

Kundenr:

Tlf.nr.:

Send kuponen til:
NÆR-BRAND
Topdanmark
Østergade 45
7400 Herning
Eller skriv til landbrug@topdanmark.dk

Vil du have lidt at snakke med vennerne
om? Vi giver!

Hvis nogen spurgte, ville du så sige, at du
er godt hjulpet af din forsikring i NÆRBRAND? I så fald vil du måske hjælpe os
til at få en snak med dem – familie, venner, kolleger?
Skriv deres navne og telefonnumre på
kuponen på den anden side og send den
til os.
Fortæl dem om det, og at vi ringer helt
uforpligtende. Hvis de bor i et hus og
inviterer os på besøg, får de en flaske
god vin – fra dig!
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Så har I også det at snakke om, når I ses.

