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Danskerne frygter nye vejrforhold, men vil ikke
sikre sig mod skader
Halvdelen af alle danskerne bekymrer sig
mere om skader som følge af storm,
skybrud og hård frost end tidligere. Men 83
% vil ikke gøre en aktiv indsats for at
forebygge
skader.
Det
viser
en
ny
undersøgelse fra Gallup foretaget for
Gjensidige Forsikring.
Oversvømmede kældre, tage der er blæst af og
forulykkede biler i sneen. Det var hverdag for
mange danskere i 2011, hvor vejret bød på
skybrud, storme og tungt snefald. De mange
dage med uvejr har gjort hver anden dansker
mere bange for det danske vejr. Til trods for
dette vil 83 % ikke gøre noget for at undgå
skader som følge af vejret. Det viser ny
undersøgelse foretaget af Gallup for Gjensidige
Forsikring.
”Det er en bekymrende tendens, at så mange
ikke
vil
gøre
noget
for
at
forebygge
uvejrsskader. Når vejret bliver mere ekstremt,
må vi alle tage mere ansvar. Det ved vi også i
Gjensidige, hvor vi konstant kigger på, hvordan
vi kan hjælpe vores kunder bedst muligt. Derfor
er det ekstra vigtigt, at danskerne yder en
skadesforebyggende indsats. Det er et problem
for os alle, når vi på den ene side udviser
bekymring, men på den anden side ikke vil følge
det op med handling,” siger Kim Rud-Petersen,
koncerndirektør i Gjensidige Forsikring
Vigtigt at tage et fælles ansvar
En af risiciene ved at mange undlader at gøre en
aktiv indsats for at forebygge skader, er at
forsikringspræmierne stiger. Men det er vand
ved siden af, hvilke konsekvenser det kan have
for vores medmennesker.

”En ting er, at forsikringer risikerer at blive
dyrere på grund af de mange skader. Men et
endnu større problem er, at det kan skade vores
medborgere fysisk, hvis man eksempelvis
fravælger at salte sit fortov i vintermånederne.
Man kan ikke forvente, at andre yder ekstra,
hvis man ikke selv er interesseret i at tage del i
ansvaret.
Derfor
er
det
vigtigt,
at
forsikringsselskaberne og hele Danmark løfter
denne opgave sammen,” siger Kim RudPetersen.
Sådan sikrer du dig i den kolde tid
Når sneen står ned, og frosten har gjort fortov
og veje glatte, så er det endnu vigtigere, at man
gør noget for at sikre sit hjem og sine
omgivelser. Heldigvis kan lette tiltag hurtigt gøre
dit hjem mere sikkert. Derfor har Kim RudPetersen følgende opfordring til alle danskere:
”Hjælp os med at tage ansvar så uvejrets skader
kan reduceres. Ryd sneen fra taget med det
samme – den bliver kun tungere, jo længere den
ligger! Fjern istapper og snedynger fra taget. De
kan i værste fald være livsfarlige, når de styrter
ned under tøvejr. Skru op for varmen i de rum,
du bruger mindst – så undgår du, at dine
vandrør sprænger, når temperaturen stiger.
Forebyg stormskader ved at fastsikre løse ting
og tjekke for løse tagplader,” lyder altså
opfordringen fra Gjensidige Forsikring.
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