Kære samarbejdspartner!
Foråret byder på blandet vejr, men det bliver stadig lunere. Snart skal bilerne skifte til sommerhjul og
mange begynder så småt at lukke fritidshuset op og gøre forårsrent. Forårets helligdage betyder
også, at flere rejser væk – og så skal rejseforsikringen naturligvis være i orden og du skal have tjek
på rødt eller grønt kort til bilen. Kører du MC, bør du overveje MC-dækning på din Ulykkesforsikring.

Få et kældertjek – tilbud til kunder med Villaforsikring
Voldsom regn forbinder de fleste mest med sommer, men sæsonen for skybrud starter faktisk
allerede i maj og slutter først i september.
Bor du i villa med kælder, kan der være en risiko for opstigende vand i kælderen.
Dette kan evt. forebygges med en installation af højtvandslukker eller pumpebrønd.
Har du din Villaforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring og har villaen kælder, kan du bestille et
kældertjek. En kloakmester fra Tryg Bygningsnetværk vil komme ud og rådgive om eventuel mulig
forebyggende indsats for netop din villa. Det er gratis og uforpligtende.
Bestil kældertjek på tjm-forsikring.dk

Når fritidshuset skal åbnes
Efter en lang og hård vinter bør du tjekke dit fritidshus for skader, fx fugt- eller vandskader. Skader fra
frostsprængte rør eller regn.
Fritidshusforsikring
Husk at tegne Indboforsikring på din Fritidshusforsikring, da den dækker de genstande der befinder
sig permanent i dit fritidshus. Disse ting vil nemlig ikke være dækket af din almindelige
Familieforsikring.
Brand, vandskader og indbrud forekommer lige så tit i fritidshuset som andre steder, og kan
ødelægge din planlagte ferie, hvis de ikke bliver erstattet.

Læs mere om Fritidshus på tjm-forsikring.dk
Her kan du også bestille tilbud.
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Husk at låse døren, når du går i haven
Selv om du bare går rundt i haven, sidder på terrassen eller støvsuger bil i indkørslen, skal du huske
at låse døren til din bolig. Glemmer du det og får uønsket besøg af en tyv, er der kun tale om simpelt
tyveri.
Læs flere råd på hjemmesiden – forebyggelse af tyveri

Snart tid til hjulskift
Foråret kan byde på frost og sne helt hen i april, men når vejtemperaturen når 8C og har været det i
et stykke tid, er det tid til at skifte til sommerhjul på bilen.
Husk, med bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring og Udvidet Tryg Vejhjælp, får du to årlige
hjulskift til din bil på udvalgte værksteder.
Bestil nemt hjulskift – gå på tjm-forsikring.dk
Læs også mere om Bilforsikring og Udvidet Tryg Vejhjælp på hjemmesiden

Kører du MC? Tjek din ulykkesforsikring
Før du kører ud og lufter MC-en, skal du tjekke din ulykkesforsikring. Uden ekstra MC-dækning på
ulykkesforsikringen får du kun halv erstatning, hvis du som fører kommer til skade under kørslen.
Bestil udvidet dækning til din Ulykkesforsikring på tjm-forsikring.dk
Eller kontakt din lokale forsikringstillidsmand eller Kundeservice

Husk også rejseforsikring, inden du rejser
Tjek selv, hvilken rejseforsikring, du har brug for. Enkeltrejseforsikring, hvis du kun rejser sjældent,
årsrejseforsikring, når du rejser flere gange om året.
Læs mere om rejseforsikring på tjm-forsikring.dk

Spændende fritidsjob som forsikringstillidsmand i Kolding-området
Har du et medlem, der kunne tænke sig et attraktivt fritidsjob?
Vær med til at sprede budskabet om det ledige job i Kolding-området.
Tiltrædelse: 15. september 2013, men send gerne ansøgning snarest.
Læs mere job.tjm-forsikring.dk
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