Kære samarbejdspartner!

Sommeren står for døren. Det betyder højsæson for ferie, højsæson for indbrud og højsæson for
skybrud. Her får du forskellige råd, som forhåbentlig kan være med til at forebygge eventuelle skader.
Rejseråd – før du tager på sommerferie
Når du rejser, er det altid en god idé at være opmærksom på forhold, der kan have betydning for dit
helbred. Tag evt. helbredstesten på tjm-forsikring.dk – her kan du også se flere rejseråd, printe dit
rejsekort og se link til App’en Tryg på Rejse, der sender dig varsel om eventuel strejke, tsunami,
orkan eller jordskælv på din rejsedestination.
Se rejseråd på tjm-forsikring.dk

Husk – tyve følger med på sociale medier
Det kan ikke siges nok. Lad være med at poste meldinger på Facebook, Twitter m.m. om din
kommende ferierejse eller lægge fotos på fra feriestedet. Tyve følger desværre også med - og alt for
mange oplever at komme hjem til en bolig, hvor ubudne gæster har haft frit spillerum, fordi de ved, at
der holdes ferie.
Nabohjælp – Hent evt. App’en Nabohjælp i App Store eller Google Play, hvis du og dine naboer
aftaler at hjælpe hinanden, når I holder ferie. Læs mere om Nabohjælp på nabohjælp.dk
Læs flere råd om på tjm-forsikring.dk

Forebyg skader – før et skybrud
Taksatorchef Carsten Sørensen fortæller om, hvordan du kan forebygge vandskade ved regnvejr og
skybrud. Se filmen på tjm-forsikring.dk
Du kan også hente app’en "Husets VejrAlarm” fra Forsikring og Pension – så bliver du varslet, når der
forventes skybrud eller storm i dit område. Hent app’en i App Store eller Google Play
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Sommerens festivaler – pas på tyveri
Skal du på festival, er det en god idé at være forberedt.
Bor du i telt, skal du fx have en hængelås på teltet og huske at låse, når du forlader teltet.
Du skal ikke efterlade kontanter og smykker i teltet, for der er ingen dækning, hvis uheldet er ude.
Læs flere råd til festivaldeltagere på tjm-forsikring.dk

Vejhjælp til MC med rabat
Nu kan kunder med Motorcykelforsikring tilkøbe vejhjælp med rabat.
Læs mere på tjm-forsikring.dk

Pr. 1. juli 2013 er Kroatien med i EU
Går sommerferien til Kroatien efter 1. juli 2013 dækker det gule sundhedskort ved sygdom.
Kørsel i egen bil til Kroatien hører også under Rødt kort – du behøver ikke Grønt kort fra 1. juli 2013.
Husk stadig at tjekke rejseforsikringen, hvis du vil være dækket med hensyn til hjemtransport m.m.
Tjek tjm-forsikring.dk

Nye forsikringer med nye betingelser
Den 1. juli 2013 ændres tre forsikringer.
Fra den dato vil alle nytegnede forsikringer på Indbo, Årsrejseforsikring og Campingvogn være de
nye produkter med de nye betingelser.
Kunder, der allerede har Indbo (Familie/Indbo), Årsrejse og Campingvogn fortsætter foreløbig på de
”gamle” produkter med de gamle betingelser.
Husk – betingelser finder du på hjemmesiden
Alle vores betingelser ligger på tjm-forsikring.dk. Når et forsikringsprodukt bliver ændret, skifter
forsikringen betingelser. Du skal altid tjekke, om betingelsesnummeret passer med din forsikrings
betingelsesnummer. Du finder nummeret på forsikringens police.

Flere spændende fritidsjob som forsikringstillidsmand
Har du et medlem, der kunne tænke sig et attraktivt fritidsjob?
Vær med til at sprede budskabet om de ledige job.
Tiltrædelse: 15. september 2013/1. februar 2014, men send gerne ansøgning snarest.
Læs mere på job.tjm-forsikring.dk

Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god sommer
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