Nyheder fra NEM Forsikring

Studiestart - husk nu lige indboforsikring...
Mange unge glemmer indboforsikringen!
Undersøgelser viser, at de unge ikke altid husker at få tegnet en indboforsikring. Det betyder,
at der ingen erstatning er til dem, hvis deres computer, mobiltelefon eller lignende bliver stjålet
– og samtidig er der ingen økonomisk hjælp, hvis de forårsager en skade på andres ting.
NEM Forsikring har en Ung Indboforsikring, som dækker de behov, som de unge mennesker
typisk har – og den koster cirka, hvad der svarer til 2 store fadøl om måneden.
Hos NEM Forsikring er de unge mennesker omfattet af forældrenes indboforsikring, så længe
de bor hjemme, eller – hvis de er flyttet hjemmefra – indtil de fylder 21 år, så længe de bor
alene.
Er dine unger ved at flyve fra reden, f.eks. i forbindelse med den forestående studiestart – så
prik til dem, så de kan kontakte os og få en snak om, hvordan de bedst kan blive dækket.

Skybrud

Vi hører nærmest dagligt i nyhederne om de ekstreme vejrforhold – herunder om hyppige
skybrud i Danmark – og den seneste klimarapport viser, at vi skal forvente mere tørke, flere
hedebølger og mere nedbør.
Det er altså en god idé at sikre sig mod skybrud, for det er trist at se sine ejendele gå til, hvis
f.eks. kælderen bliver oversvømmet. Med forebyggelse og forberedelse kan de værste skader
ofte forhindres.
Det er vigtigt, at du løbende er opmærksom på følgende:
•
•
•

At udendørs afløbsriste ikke er tilstoppede
At tagrender er rensede og nedløb ikke er stoppede
At sandfanget i nedløbsbrønde jævnligt renses

Få flere gode råd om at forebygge skybrud her

Har du styr på din ulykkesforsikring - og dit barns?

Antallet af skader i fritiden er steget væsentligt under Corona, hvor mange er gået i gang med
gør-det-selv-projekter. En nylig undersøgelse viser, at 15% af danskerne ikke har en
ulykkesforsikring – og at næsten 50% af danske forældre tror, at deres børn er omfattet af
skolens/institutionens forsikringer.
Det er ikke skolens/institutionens ansvar at tegne ulykkesforsikring for børnene – dette
påhviler forældrene.
Så kommer dine børn til skade på legepladsen i børnehaven eller under en fodboldkamp i
skolen, er der normalt ingen forsikringshjælp at hente fra kommunen.
Hos NEM Forsikring er dine børn gratis ulykkesforsikret, frem til de bliver 2 år, hvis du selv har
en ulykkesforsikring hos os. Husk derfor at kontakte os, inden barnet bliver 2 år, så du kan
sikre dig, at barnet også er dækket, efter det er fyldt 2 år.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvordan du/I er dækket, eller
ønsker et tilbud på en ulykkesforsikring for dig selv og/eller dit barn.
Vi er klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem kl. 9 og 16 på tlf. 70 77 77 77.

Brilleskader - hvis mundbindet driller
I Coronatiden har vi oplevet, at mange kunder har kontaktet os, fordi de har skadet deres
briller ifm. brug af mundbind. Brillerne kan nemt falde på jorden, hvis de hænger fast i
mundbindet, når man tager det af.
Mange tror fejlagtigt, at brilleskader er dækket af ulykkesforsikringen og bliver derfor skuffede,
når de anmelder skaden på ulykkesforsikringen.
Brilleskader kan imidlertid dækkes på indboforsikringen, hvis man har valgt at udvide denne
med ”pludselig skade”-dækningen. Med dette tilvalg på din indboforsikring vil du også have
dækning for de fleste af dine øvrige indbogenstande, når skaden sker pludseligt. Elektroniske
genstande er dog undtaget fra dækning under ”pludselig skade” og kræver i stedet, at man
tegner en ”elektronik-dækning”.
Ønsker du rådgivning og/eller gennemgang af dine dækningstilvalg, er du altid velkommen til
at kontakte os.

Hundeansvarsforsikring

I løbet af 2020 og 2021, hvor mange arbejdede hjemmefra på grund af Corona-smitten,
anskaffede mange sig en hund.
Mens antallet af nyregistrerede hunde alene i Dansk Kennel Klub i 2020 steg med ti procent
svarende til 23.742 hunde, kunne forsikringsbranchen i samme periode kun notere en stigning
i antallet af lovpligtige ansvarsforsikringer på to procent.
Det er vigtigt at have styr på hundeansvarsforsikringen, fordi du i mangel af en sådan kan blive
personligt ansvarlig for de skader, hunden påfører andre personer eller disses ejendele.

Har du glemt at få tegnet hundeansvarsforsikring for din nye bedste ven, så skynd dig at
kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at få styr på dette.

Anmeldelser Trustpilot
Hos NEM Forsikring vil vi gerne gøre tingene bedst muligt for vores kunder, og vi er derfor rigtig
glade for tilbagemeldinger på vores service og indsats – for måske kan vi forbedre os.
Måske har du også lyst til at dele din oplevelse med andre via Trustpilot, så vi kan tiltrække endnu
flere glade kunder. Det vil vi blive glade for!
Anmeld NEM Forsikring på Trustpilot her

