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ikke en snus?
Vil du gerne være dækket, når der har været gnavere på
besøg? Så få Topdanmarks nye husforsikring med udvidet
dækning – med 30 % NÆR-BRAND-rabat.

. .

Besøg din lokale forsikringsbutik eller ring 70 13 7 9 13

Endnu et rekordår er gået
- vi fortsætter med en udvidelse
Læs også om:
y Dødsbrande: få en gratis brandalarm
y De nye regler om rejseforsikring
y Tryk på pulverslukkeren?

www.topdanmark.dk
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Når sprøjterne kommer så sent, at en brand kræver dødsofre, er det oftest de ældste, det
går ud over, viser Beredskabsstyrelsens statistikker.

Gem nøglen til huset et sikkert

sted

Jo før alarmen lyder, desto færre dør

Mange familier har valgt at gemme en nøgle udenfor – fx under måtten. Men hvis
en tyv finder nøglen og låser sig ind, er det ikke indbrudstyveri – og så dækker forsikringen måske ikke.

Ildebrande dræber hvert år ca. 80 mennesker herhjemme – hyppigst ældre. Som
medlem af NÆR-BRAND kan du gratis få en ekstra brandalarm. Det kan være den,
der gør, at brandvæsnet når at redde dig – eller at du selv når at slukke ilden.

I en KeySafe-nøgleboks er nøglen i sikkerhed, når familien ikke er hjemme. Hvis en
tyv får fat i nøglen fra boksen, dækker forsikringen alligevel. Og det kan du få på
skrift - på forhånd!

Du behøver ikke sætte den op i dit eget hjem, hvis du synes din nabo eller et ældre
familiemedlem har større behov – uanset om de er medlemmer hos os eller ej.

Særtilbud for medlemmer af NÆR-BRAND

Bare skriv navn, adresse og NÆR-BRAND-nummer i en e-mail til
alarm@naer-brand.dk – så kommer den snart med posten.

1 stk. KeySafe-nøgleboks: 150 kr.
Bestil under 'Sikkerhed' / 'Nøgleboks fra KeySafe' på hjemmesiden:
www.naer-brand.dk
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Dækning
Årsrejse
Europa
med Årsafbestilling
Årsrejse
Verden
med Årsafbestilling

Der er grænser for dækningen

på det gule kort

(Normal-pris)

NÆR-BRAND-pris

(275 kr.)

234 kr.

(525 kr.)

447 kr.

(650 kr.)

553 kr.

(1.150 kr.)

978 kr.

Dette får du kun med en
privat rejseforsikring

Hvis du kun har det gule sygesikringskort med, er du dækket sådan:

– i hvert fald Topdanmarks Årsrejse Europa og Årsrejse Verden:

Norden (Sverige, Norge, Finland og Island)

y hjemtransport og sygeforsikring, hvor det offentlige ikke dækker

y Læge- og hospitalsbehandling ved sygdom og ulykke

y økonomisk kompensation for ødelagte feriedage

y Hjemtransport, HVIS den er ordineret af en læge – og kun direkte
merudgifter ift. den planlagte hjemrejse.

y mulighed for at få tilkaldt op til tre familiemedlemmer hjemmefra

Øvrige EU / Vesteuropa

y akut behandling hos tandlæge, kiropraktor m.m.

y Læge- og hospitalsbehandling ved sygdom og ulykke.

y psykologisk krisehjælp

y IKKE dækket: Hjemtransport
Resten af verden (fx Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Thailand …)

y øjeblikkelig ’kontanthjælp’, hvis bagagen er over fire timer forsinket

Listen fortsætter på topdanmark.dk/rejse
Der er flere informationer fra det offentlige på nyerejseregler.dk

y Her har du KUN den dækning, du selv køber dig til.

4

5

Er der tryk på slukkeren?
7870 Roslev

Er din pulverslukker over fem år gammel? Så er der en risiko for, at den har tabt
noget af trykket og derfor ikke fungerer ordentligt, hvis du skulle få brug for den.
Der er tre måder at kontrollere, om dine pulverslukkere er blevet trykprøvet
inden for de sidste fem år.

7673 Harboøre

7860 Spøttrup

Salling Lemvig
7600 Struer

y Nederst til højre for slukkerens etiket er der på tidligere trykprøvede slukkere et mærke, der viser år og
måned for sidste trykprøvning.

9632 Moldrup
7840 Højslev
8832 Skals

7800 Skive
8831 Løgstrup

7620 Lemvig
7600 Struer

y Øverst på alle tidligere trykprøvede slukkere sidder
der en krans, hvor seneste trykprøvningsår er noteret.

9631 Gedsted
9620 Aalestrup

7680 Thyborøn

7650 Bøvlingbjerg

7660 Bækmarksbro

7830 Vinderup

7560 Hjerm

7850 Stoholm

Fjends

7570 Vemb

Skaf os et medlem og få
trykprøvningen gratis
1. Aftal med en ven, nabo eller andre, der bor i vores
område (se evt. naer-brand.dk), at vi må kontakte
ham eller hende helt uforpligtende om gode forsikringer via Topdanmark – men med bonus.
2. Send en e-mail til adressen nykunde@naer-brand.dk
eller en sms til 30 13 15 37 med:
• det måske kommende medlems navn, adresse og telefonnummer
• dit eget navn, adresse og kundenummer (står på brevet med din
bonusopgørelse).

8850 Bjerringbro
8860 Ulstrup

7470 Karup

8881 Thorsø
8643 Ans by
8620 Kjellerup

7442 Engsvang

Vi har udvidet NÆR-BRANDs Fjends-område med Vinderup og Hjerm, så flere nu får mulighed for at opnå NÆR-BRAND-fordelene. Ud over områderne på kortet består samarbejdet
også af NÆR-BRAND Forsikring - Lolland-Falster G/S.

Årets bonus er på over 12 mio. kr.
Det står klart, at 2007 var et godt forsikringsår, og det gælder også for NÆRBRANDs påpasselige kunder. Det betyder, at vi denne gang kan sende bonuschecks
ud på mere end 12 mio. kr. i alt.
Samtidig har det gode samarbejde med Topdanmark betydet, at vi sammen har
valgt at udvide det område, hvor vi tilbyder vores måde at lave forsikringer på.
De nye områder – det drejer sig om postnumrene 7560 Hjerm og 7830 Vinderup
– er fremover en del af selskabet NÆR-BRAND Forsikring - Fjends G/S.

3. Så sørger vi for, at Lotek kontakter dig om din gratis trykprøvning.
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8800 Viborg

8840 Rødkærsbro

7540 Haderup

y På ældre ikke trykprøvede slukkere vil der nederst til
højre for slukkerens etiket være en mærkning, hvor
slukkerens mærkningsår vil indgå.
Er slukkeren fra 2004 eller før, så skynd dig at kontakte
Lotek A/S på e-mail-adressen naer-brand@lotek.dk husk at skrive dit NÆR-BRAND kundenummer.

8830 Tjele

Viborgegnen
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