Én forsikring til alle dine elektriske apparater
Har du tænkt på, hvor mange elektriske apparater vi omgiver os med i
hverdagen? DVD, GPS, pc, tv, opvaskemaskine osv. Det har Topdanmark
tænkt på. Derfor får du nu et fornuftigt alternativ til butikkernes dyre
ekstraforsikringer. Elektronikforsikringen koster kun 425 kr. om året og
har en selvrisiko på 500 kr. Forsikringen dækker alle dine elektriske apparater i fire år, fra du har købt dem, og sikrer dig som minimum, at de bliver
repareret. Kan de ikke repareres, får du dem erstattet til nyværdi.
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Du skal have din indboforsikring hos Topdanmark for at købe Elektronikforsikring. Men når du først har den, bliver det også let at sige nej tak til
dyre ekstraforsikringer, næste gang du har købt noget elektrisk.

Bonus trods finanskrise
  

NÆR-BRAND-avisen 2009

Vi sender 15,1 mio. kr. tilbage til vores kunder i år

Livsforsikring for kun 50 kr.

Hvert forår sender vi en bonuscheck ud til de af vores kunder, der ikke
har fået erstatning i det foregående år. På den måde er du altid sikker
på at få nogle af dine forsikringspenge tilbage. I år drejer det sig faktisk
om hele 15,1 mio. kr., vi sender tilbage til kunderne. I gennemsnit får en
privatkunde lidt over 1.000 kr. i bonus, mens en landbrugskunde får
næsten 2.500 kr. Forskellen skyldes, at en landmand i sagens natur
betaler mere for sin skadeforsikring – og bonussen beregnes som en
procentdel af den.

Det har snart i et års tid været lovpligtigt at have forbundne røgalarmer
i nybyggeri, men selv om dit hus ikke er nyt, er pengene givet godt ud.
Når to røgalarmer er forbundne, alarmerer de begge, selv om blot en af
dem har opdaget røgen. Det er en stor fordel, ikke mindst hvis du bor i
et lidt større hus. Den officielle anbefaling lyder, at der ikke skal være
mere end 10 meter mellem røgalarmerne – og apropos tallet 10, kan du
forbinde helt op til 10 røgalarmer.

Både kunderne og vi i NÆR-BRAND er glade for bonusordningen, som
også er med til at mindske antallet af skader (se fx interviewet med Lars
Christiansen på side 7). Skulle du være blandt dem, der ikke har fået
bonus i år, håber vi at kunne sende dig en check næste år.

Men først må du jo lige bestille dem. Det gør du på www.naer-brand.dk
under menupunktet sikkerhed. Røgalarmer er blevet kaldt den billigste
form for livsforsikring, du kan få, og når du ser prisen, er du sikkert enig:
Vi sælger 2 alarmer for kun 50 kr. De er hvide og helt diskrete, så du kan
sagtens sætte mange af dem op.

Én røgalarm er god at have,
men forbundne røgalarmer er
endnu bedre - så kan du nå at
reagere, inden ilden har bredt
sig. Du kan købe et sæt af os
for kun 50 kr.





Fra venstre ses Mogens Vestergaard fra Lotek (der har leveret hjertestarteren), Bent
Kristensen fra NÆR-BRAND Fjends (der forærede den til Haderup), Morten Bjerregaard,
Helge selv, Linda Tegllund og Vita Nygaard.

Hjertestarter fra NÆR-BRAND redder liv
En aften i september 2008 tog Haderup-borgeren Helge Pedersen til
badminton i hallen, som han har gjort det så mange gange før. Det skulle
bare vise sig at blive en helt speciel aften.
Kort inde i spillet falder han om med hjertestop, og den dag i dag erindrer han intet om, hvad der skete, men han har det godt og er kommet
til hægterne igen – uden mén.
Heldet var med Helge Pedersen, for NÆR-BRAND havde i januar 2007
doneret en supermoderne hjertestarter til Haderups borgere, og i
hallen befandt sig hjælpsomme og koldblodige medborgere, der fik ydet
førstehjælp til Helge, hentet hjertestarteren og forbilledligt betjent den
således, at dens stød kunne give Helge livet tilbage.
Helges held var både nærheden til en hjertestarter og det faktum, at
elektrikerlærling Morten Bjerregaard havde et førstehjælpskursus i frisk
erindring, og koldblodigheden til at anvende det, han har lært, samtidig
med at Vita Nygaard præcist vidste hvordan hun fik fat i hjertestarteren.
Sammen med Linda Tegllund formåede de at udgøre et redningsteam,
der endte med at lade hjertestarteren ”støde Helge tilbage til livet”.

Få fordelene ved en ekstranøgle
– og slip for ulemperne
De fleste af os har prøvet det: I samme øjeblik låsen klikker i, kommer
man I tanke om, at nøglen ikke befinder sig i ens lomme eller taske, men
bag den låste dør. Nogle garderer sig mod det ved at bytte nøgle med
naboen, men naboen har jo andet at lave end at vente på, at du smækker
dig ude. Andre gemmer en nøgle på et "sikkert" sted, fx i en urtepotte
eller på et søm i redskabsskuret – men det eneste du kan være sikker på,
er, at tyve også kender den slags gemmesteder.
Med en KeySafe nøgleboks har du alle fordelene ved en ekstranøgle,
men slipper for ulemperne. Så længe den er monteret rigtigt, godkender
vi den til forsikring. Prisen er kun 150 kr., når du bestiller den på
www.naer-brand.dk (normalprisen er 400 kr.).

I en KeySafe-nøgleboks
er nøglen i sikkerhed, når
familien ikke er hjemme.
Medlemspris: 150 kr.

”Jeg skylder jer mit liv,” udtaler Helge. NÆR-BRAND glæder sig på sin
side over det lykkelige udfald, og vi betaler med glæde de ca. 1.500 kr.
for et nyt batteri til hjertestarteren.





Vi har talt med et par tilfredse NÆR-BRANDkunder. Her er Bent Foged fra Karleby.
Og her er Lars Christiansen fra Lånum.

Bent Foged

Lars Christiansen

Bent Foged er landmand og driver "Skyttegård" i Karleby på Falster.
Lige siden han købte gården den 1. april 1989, har han været kunde i
NÆR-BRAND, så det er blevet til 20 år - også uden de store skader.
”Heldigvis,” siger han. Den største skade han har haft, beløb sig til
50.000 kr.

Lars Christiansen er ikke i tvivl: Tryghed, ansvar og belønning. Det er, hvad
medlemskab af NÆR-BRAND giver ham.

Gården drives uden besætning med roer og planteavl. Den ældste søn på
13 år regner med at følge i faderens fodspor som landmand. Af og til har
Bent Foged puslet med tanken om at starte svineproduktion, men når han
gennemgår alle tal og beregninger, er han kommet til det resultat, at det
ikke vil blive rentabelt for ham.
Bent Foged har været glad for at være NÆR-BRAND-kunde gennem de
mange år. ”Tilbud fra andre selskaber har der da også været,” fortæller
han – ”men de har kun vist, at jeg har en god forsikring til en fornuftig pris
og på fine vilkår.”



”For mig er det trygt at vide, at der kun er 50 meter til den nærmeste pulverslukker,” fortæller Lars. Han har syv af slagsen, og han ved nøjagtigt, hvordan
de skal håndteres.
”Jeg har fået instruktion i at bruge dem. Jeg ved lige præcis, hvordan jeg skal
reagere i tilfælde af brand,” siger han.
Lars Christiansen er 41 år og har sin gård i Lånum med 140 sortbrogede
malkekøer i staldene. Han har været selvstændig landmand de sidste 15 år. Og
i 10 år har han haft NÆR-BRAND som sit foretrukne forsikringsselskab. Det er
især produktet Aktiv Risikostyring, han finder tiltalende.
”Fordi jeg ved, at jeg bliver belønnet med en bonuscheck, når året er omme,
så passer jeg også bedre på mine ting. Aktiv Risikostyring giver ansvar, og det
motiverer mig. Intet på gården får lov at forfalde. Det luner, når bonuschecken
dumper ind,” siger Lars Christiansen, der er gift og far til fire børn.



