Kære samarbejdspartner!
På den netop afholdte generalforsamling d. 24. november 2014, fik Tjenestemændenes Forsikring ny
bestyrelsesformand. Efter 13 år med Tjenestemændenes Forsikring, heraf de 10 som bestyrelsesformand,
takker Ulrik Salmonsen af og afløses af Henrik Horup (formand for Dansk Jernbaneforbund).
Forebyg skader – Vinter storme kan være på vej
Vi har allerede oplevet dage med voldsomt blæsevejr og meldinger om stilladser, der vælter. Du kan også
forebygge evt. skader ved at forberede dig på vinterens storme. Huske at spænde trampolinen fast, tjekke
flagstang og fjerne løse genstande i haven. På grund af de for årstiden milde temperaturer har flere endnu
ikke fået gjort dette.
Du kan finde flere råd på www.tjm-forsikring.dk
_______________________________________________________________________________________
Skift til vinterhjul
Når vejtemperaturen er nede under 7-8 C og frosten sætter ind, bør du 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 www.tjm-forsikring.dk eller 7033 2828, når du har tillægsdækningen
_______________________________________________________________________________________
Forsikringsoversigten
Årets forsikringsoversigt sendes ud til jer alle i denne tid. Du kan opleve, at en ændring ikke ses på
oversigten, hvis den er aftalt i den periode, hvor vi laver udtræk til udsendelsen. Er du i tvivl om vi har
fået besked, kontakt Kundeservice.
_______________________________________________________________________________________
Gode råd – op til jul
I december har mange travlt med julegaveindkøb, hygge med levende lys, gløgg og julefrokoster.
Nogle rejser væk til varmere himmelstrøg, mens andre søger mod sne og ski. December kan nemt
blive et rent slaraffenland for tyve.
Husk – efterlad ikke dine juleindkøb synligt i bilen, pas på med levende lys, installer en røgalarm –
det er nemt og billigt. Efterlad ikke dit hjem i totalt mørke, når du skal til julefrokost eller ud juleaften.
Køb et par tænd-sluk kontakter og lad evt. radioen spille, så det lyder som om der er nogen hjemme.
Er du væk i længere tid, lav aftale med dine naboer - se mere på nabohjælp.dk
Tyve følger også med på de sociale medier som Twitter, Facebook, Instagram mm.
Fortæl ikke om, hvornår I er på ferie eller hvilke fantastiske dyre julegaver I netop har købt eller
fået – husk også at advare jeres børn.
Find flere råd på www.tjm-forsikring.dk – her kan du også læse om rejseforsikring.

Plus Fordele
Plus er Fordele 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 er en af Plus Fordelene – her kan du få rådgivning i forbindelse misbrug af din identitet.
Læs her om Biancha, en af vores kunder, der har gjort brug af Tryg ID.

Biancha på 19 år fra Ishøj
Biancha ved ikke, hvordan det startede. Måske har der ligget en liste
med cpr-numre på hendes skole, som identitetstyven har fået fat i.
Bianchas far, Lars, fortæller:
”Det begyndte med, at min datter for lidt over et år siden pludselig
en dag fik en regning på en iPhone, hun ikke havde bestilt og ikke
havde modtaget. I månederne efter fik hun telefonregninger fra tre
forskellige teleselskaber. Det er meget ubehagelig for Biancha, og
derfor tager jeg mig af sagen.
Vi er ovenud lykkelige for, at vi får hjælp af Tryg ID. De hjælper os,
når vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Og det har været trygt for Biancha
at kunne ringe til Tryg ID, når vi forældre fx har været på ferie."
Selv om der er gået over et år, er Bianchas sag endnu ikke afsluttet:
”Der har nu været fred og ro hos os i 3-4 måneder. Men vi har hele
tiden i baghovedet ”Hvornår sker der noget igen?” Alarmknapperne
ringede, da der for nogle uger siden kom en pakkeseddel til Biancha
uden afsender på. Det viste sig bare at være en bog fra Gyldendals
Bogklub. Men Bianchas dag var ødelagt.”

Læs om alle Plus Fordele på www.tjm-forsikring.dk/plusfordele.
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