Kære samarbejdspartner!
Når septembers blå himmel afløses af oktober måneds mere grå, blæsende og våde vejr, er det rart
med nogle små lyspunkter. Dem får du flere af i dette nyhedsbrev, fordi du er kunde hos
Tjenestemændenes Forsikring. Den 1. oktober 2013 lancerer vi Plus Fordele - fire nye fordele, som
kunder med Indbo-/Familieforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring har adgang til. At sammenhold betaler sig, får Børnecancerfonden også glæde af – det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev.

Plus Fordele
Plus Fordele er fire fordele for dig, der har Indbo- /Familieforsikring hos os. To af fordelene kan frit
benyttes, mens de to andre, er fordele, du kan få adgang til ved at abonnere på ydelsen hos en af
vores samarbejdspartnere.
Tryg ID – fri rådgivning i forbindelse med den hastigt stigende kriminalitetsform, at få misbrugt sin
identitet. Med Tryg ID kan du få rådgivning om hvad du skal gøre, for at minimere risikoen for at det
sker, rådgivning om, hvordan du kan opdage det, og rådgivning, hvis det er sket.
Tryg Boligalarm, måske den mest enkle vej til alarm i din bolig. Du angiver bare antal m2, der skal
sikres og betaler en fast månedlig ydelse. Ingen udgifter til installation af alarmen. Du bestiller selv
alarm og betaler direkte til Falck.
Tryg Backup, en nem og prisattraktiv backup løsning - som sikrer dine elektroniske fotos. Du abonnerer på denne løsning via vores samarbejdspartner.
Tryg i Livet – en fri telefonisk hotline, hvor du anonymt kan få rådgivning hos eksperter, hvis livet
ikke kører på skinner.
Du kan læse mere om de nye fordele på tjm-forsikring.dk/plusfordele

Skift til vinterhjul
Når vejtemperaturen er nede under 7-8 C og frosten sætter ind, skal du overveje at skifte til vinterhjul.
Har du din Bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring og tillægsdækningen Udvidet Tryg
Vejhjælp, har du også adgang til 2 x hjulskift om året.
Du kan bestille tid til hjulskift på tjm-forsikring.dk eller 7033 2828.

Vinterlukning af fritidshus
Efterårsferien i uge 42 markerer for mange vinterlukning af fritidshuset.
Se gode råd på tjm-forsikring.dk om, hvad du bør huske at tjekke, før du lukker ned og lader huset stå
tomt i vinterhalvåret.

Mange studerende glemmer at forsikre sig
I september er mange tusinde unge flyttet hjemmefra i forbindelse med studiestart. Alt for mange
glemmer, at de ikke er dækket af forældrenes indboforsikring, hvis de er over 18/21 år. Andre
fravælger forsikringen, fordi ungdomshyblen kun er sparsomt møbleret. Alt for mange unge
mennesker tænker ikke over, at de har mange værdier som tablets, smartphones, computere og dyrt
designertøj.
Indboforsikringen dækker skader i forbindelse med tyveri eller brand, men mere vigtigt, dækker den
også ansvarsskader. Hvis den unge er skyld i at en anden person kommer til skade, bliver uarbejdsdygtig eller man kommer til at ødelægge en anden persons ting.
Husk, hvis du er medlem af en af de organisationer, Tjenestemændenes Forsikring har aftale med –
og er kunde, kan dit voksne barn også blive forsikret.
Kontakt din forsikringstillidsmand eller læs mere på tjm-forsikring.dk

Forebyg skader – efterårets storme kan være på vej
Husk at spænde havetrampolinen fast og få sat havemøbler eller andre løse genstande ind, før
efterårets storme kommer.
Du kan læse flere råd på tjm-forsikring.dk

Sammenhold betaler sig – 10.000 kr. til Børnecancerfonden
I weekenden 12-13. september 2013 blev der afholdt store tillidsmandsmøde. En fællessamling for
samtlige 84 forsikringstilidsmænd og deres partnere. Jobbet som forsikringstillidsmand er et fritidsjob,
som varetages med base fra hjemmet. Det betyder kunder, der skal passes og plejes, morgen,
middag og aften, hverdag og weekend. Et job, der kun bliver en succes, når en eventuel partner og
familie bakker op – og det er heldigvis tilfældet hos Tjenestemændenes Forsikring.
Mødet har derfor både et fagligt og socialt formål. Den faglige del rundes af med en fest, og i år blev
der også spillet amerikansk lotteri. Deltagerne købte lodder, som Tjenestemændenes Forsikring
donerede videre til Børnecancerfonden, efter at have fordoblet beløbet. I alt 10.000 kr.

Vi byder medlemmer af Teknisk Landsforbund velkommen
Fra 1. oktober 2013 kan medlemmer af Teknisk Landsforbund blive forsikret hos Tjenestemændenes
Forsikring. Forbundet og alle medlemmer ønskes velkommen.
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