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Kære medlem af Foreningen af Rådigheds – og Servicemedlemmer. 
 
Her ser I en liste over alle de fordele som det giver, at have sine forsikringer i TJM…. 
Det de glemmer at skrive er, at de har et meget PROF antal medarbejder og en lynhurtig 
sagsbehandlings tid, når skaden er sket…. 
 
HVIS du har en ung – ældre person du vil glæde med disse fordele mm og ikke er medlem af HK 
Trafik og Jernbane og gerne vil have del ikke kun i disse fordele, men også kunne leje sommerhuse, 
Forbrugsforeningen, deltage i vores kurser og udflugter mm kan du/de kontakte mig og melde sig ind 
hos os i FRS. Det koster kun 95 kr om måneden. Der er dog ingen faglig hjælp.   
 
 

Sommerhilsen fra TJM Forsikring 
 
Med denne sommerhilsen får du seneste nyt fra TJM Forsikring. Vi har bl.a. netop søsat 2 nye tiltag, som 
gør TJM Forsikring til et endnu mere attraktivt tilbud for især jeres unge medlemmer. Vi håber, at de også  
vil medvirke til at trække nye medlemmer til jeres organisation.  
 
NYT - Elitebilist ved 25 år  
Hos TJM Forsikring - som det eneste selskab i Danmark - bliver man nu elitebilist allerede, når man fylder 25 
år. Erfaringen viser, at vores kunder over 25 år kører fornuftigt og ikke har flere skader end andre.  
Det synes vi, skal komme de unge til gode i form af en billigere bilforsikring – uanset hvor længe de har haft 
kørekort, og hvor lang erfaring, de har som bilister. Vi har allerede sendt annoncer ud til jer alle,  
som I kan anvende i medlemsblade mm.  
 
NYT - Attraktiv forsikringspakke til unge  
Der er mere godt nyt til vores unge kunder. Vi har netop lanceret en forsikringspakke, hvor man får indbo-, 
rejse og ulykkesforsikring til en særlig god pris. Tilbuddet gælder alle unge mellem 18 og 29 år, der er  
medlem af en faglig organisation, som vi samarbejder med. Efter sommerferien vender vi tilbage med 
materialer, annoncer mm. på den nye forsikringspakke til de unge.  
 
NY - Beregnerfunktion på vores hjemmeside  
I denne uge har vi lanceret en ny moderne beregner på tjm-forsikring.dk. Udover at kunne beregne tilbud på 
Bil, er der også mulighed for at beregne prisen på 6 andre produkter.    
 
Mere end 70 mio. kr. i bonus fra Tryghedsgruppen til TJM-kunder  
Den 12. juni kunne TJM Forsikrings kunder glæde sig over, at et beløb fra TryghedsGruppen tikkede ind på 
deres NemKonto Det er tredje år i træk, at Tryghedsgruppen udbetaler medlemsbonus på 8 % af det,  
man har betalt for sine forsikringer året før, og i år er det samlede beløb på mere end 70 mio. kr. alene til 
kunderne i TJM Forsikring, som automatisk medlem af TryghedsGruppen.  



 
Gratis Tryg Lægehotline  
I juli og august vil alle kunder med indboforsikring i TJM Forsikring frit kunne benytte Tryg Lægehotline, hvis 
kunden eller en i kundens familie bliver syge i sommerferien - uanset om kunden er på ferie  
i Danmark eller i udlandet. Kunden får adgang til at få en videokonsultation hos en dygtig, erfaren læge på 
mobil, tablet eller PC.  
 
Tryg Lægehotline - tilbud i juli og august  
 
Tips og råd fra dit forsikringsselskab  
Seneste nummer af vores nyhedsbrev blev i juni sendt ud til mere end 54.000 kunder. I nyhedsbrevet, som 
vi udsender 4 gange årligt, holder vi vores kunder orienteret om nye tiltag, gode kundefordele  
og forebyggelse af skader. Du kan læse nyhedsbrevet her:  
 
Nyhedsbrev fra TJM Forsikring - Juni 2018   
 

Mange sommerhilsener fra dit aktive hold i FRS…. 

 
 
Carsten – Ulla – Erik – Kate Ena og Søren  
 

 


