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Kære læsere 

Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers 

A/S nyhedsbrev for marts måned. 

I dette nummer kan du blandt andet læse om 

en forsikring, der mange gange overses, når der 

skal afdækkes risici. Vi sætter fokus på 

debitorforsikringen og de fordele, som er 

forbundet med den.   

Ligeledes kan du læse om RTMs senior-setup, 

som indeholder pensionsrådgivning til folk, der 

snart forlader arbejdsmarkedet til fordel for 

pensionen. Rådgivningen klarlægger om 

forventningerne matcher med realiteterne.  

Er der emner, som ønskes uddybet, er I meget 

velkommen til at kontakte os for yderligere.  

Venlig hilsen 

Leif Rexen, Adm. Direktør 

RTM Insurance Brokers A/S 
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Nyt fra RTM   
 

RTM fylder 25 år i 2017 

 

Reserver tirsdag d. 2. maj 2017, hvor RTM 

holder et stort jubilæumsarrangement i 

anledning af vores 25 års jubilæum.  

Alle er velkommen på dagen, og det vil glæde 

os meget, hvis I har tid og lyst til at kigge forbi.  

Jubilæet vil både fejre firmaets 25 år, men d. 2. 

maj 2017 er også dagen, hvor administrerende 

direktør, Leif Rexen, direktør for Industri, 

Henning Toftager samt Lotte Rexen, kan fejre 

25 års jubilæum i RTM.  

Arrangementet afholdes: 

Tirsdag d. 2. maj 2017 

på Greve Centervej 90, 2670 Greve 

 

Nyt fra RTM Industri  
 

Undgå store tab på debitorer  

Mange virksomheder overser eller fravælger 

helt at tegne en debitorforsikring. Det er 

ærgerligt, hvis du spørger Henning Toftager fra 

RTM Industri, for forsikringen kan sikre din 

virksomhed mod store og uforudsete tab.     

Som virksomhed er man udsat i forhold til 

mange forskellige risici. Én af de risici er 

debitortab, som kan forekomme, når man 

mindst venter det. Derfor er det vigtigt at være 

på forkant.  

En debitorforsikring kan hjælpe dig i de 

tilfælde, hvor du har en kunde, der ikke 

overholder den betalingsfrist, I er blevet enige 

om. Den manglende betaling kan skyldes, at 

dine kunder bliver insolvente, eller fordi de 

bare ikke kan betale inden for tidsfristen. 

Fælles for grundene er, at du som kreditor står 

med et tab. Og det tab kan du sikre dig i mod.  

”Vi har set, at flere og flere virksomheder er 

blevet opmærksomme på denne 

problemstilling. Men vi oplever også, at mange 

nedprioriterer debitorforsikringen, selvom den 

kan være yderst vigtig”, fortæller Henning 

Toftager, direktør hos RTM Industri.  

Fordelene er mange 

Debitorforsikringen fungerer som en tryghed i 

de tilfælde, hvor du sælger på kredit. Hvis du er 

virksomheden på den ene side, og du sender et 

stort vareparti til en anden, så sikrer 

dækningen en garanti for, at pengene ikke bare 

er tabt, hvis det viser sig, at kunden ikke kan 

betale. Den manglende betaling kan svække din 

Af Nickolaj Sander 



virksomhed og sænke din 

investeringskapacitet, men debitorforsikringen 

kan sørge for, at du ikke ender i den situation.  

Dækningsprocenten er typisk 90 pct., hvilket 

betyder, at du kan få dækket en stor del af det 

beløb, som ellers ville optræde som et tab. De 

sidste 10 pct. fungerer som en selvrisiko. 

Pengene udbetales normalt efter kun 60 dage.  

Mere end bare en tabsdækning 

En vigtig del af debitorforsikringen er, at den 

ikke kun hjælper, når skaden er sket. Der er 

også en rådgivningsdel, som kan være guld 

værd for din virksomhed.  

Debitorforsikringsselskabet kan nemlig via et 

online-system holde et vågent øje med hele 

debitormassen og de risici, der er forbundet 

dermed. Det betyder, at de kan søge enkelte 

virksomheder frem og så vurdere, hvorvidt der 

er tale om en god betaler. Du kan hente hjælp, 

uanset hvor kunden er fra i verden.  

”Hvis du får en forespørgsel fra en virksomhed 

fra Italien, USA eller Kina, så kan du gå til dit 

debitorforsikringsselskab og få en vurdering. 

Så fortæller de, om du skal være opmærksom 

på noget – de kan altså fungere som en vigtig 

sparringspartner i den fase”, forklarer Henning 

Toftager. 

Hvis debitorforsikringsselskabet vender 

tomlen op, så kan du gennemføre handlen med 

ro i maven. For hvis den pågældende 

virksomhed alligevel går konkurs eller 

misligholder en betalingsfrist, så behøver det 

ikke indgå i dine bekymringer. Den udfordring 

ligger nemlig på debitorforsikringsselskabets 

bord. Heri ligger også hele inkassofasen, som 

debitorforsikringsselskabet også overtager.  

Henning Toftager 

Industri Direktør,  

RTM Industri 

Tlf. +45 2811 0811 
Mail. ht@rtm.dk

Nyt fra RTM Pension 
 

Når pensionen går fra opsparing til udbetaling – få uvildig 

rådgivning hos RTM 

Pensionsordninger er noget af det, som kan 

få de grå hår frem før tid, når den tredje 

alder nærmer sig. Pensionsaftalerne kan 

nemlig være svære at gennemskue og 

overskue – men RTM Pension hjælper dig 

med at skabe klarhed.  

 

”Det helt store spørgsmål er typisk: Har jeg 

penge nok?” 

Et reelt spørgsmål, som trods sit banale udtryk, 

kan være svært at svare på. Henning Jacobsen, 

pensionsmægler hos RTM, bliver ofte mødt 

med denne bekymring, og ifølge ham, så 

melder spørgsmålet sig gerne 8-10 år før 

pensionen. Det er her, at mange begynder at 

tænke på, hvad tiden skal gå med, når godt en 

tredjedel af dagen ikke bruges på arbejde. I den 

forbindelse er det afgørende at vide, om 

seniorøkonomien er i orden.  

RTMs senior-setup hjælper dig med at sætte 

spot på, om du er klar til pensionen, eller om 

der skal laves ændringer. Der er tale om uvildig 

og uafhængig rådgivning, hvor RTM Pension 

går ind og agerer sparringspartner i en tid, 

hvor alle brikkerne skal falde på plads.  

Af Nickolaj Sander 



”Vi oplever et stort behov for at få tingene 

afklaret. Og hvis man søger afklaringen 8-10 år  

før pensionen, så har vi stadig masser af 

muligheder for at optimere,” fortæller Henning 

Jacobsen.  

Rådgivningen har til formål at sikre den bedst 

tænkelige løsning for dig. RTM Pension kan 

gøre dig klogere på, hvor stort et råderum, du 

har, når snakken falder på krav, ønsker og 

drømme.  

Livet er langt 

Statistikkerne viser at vi lever længere end 

førhen, og pensionslængden følger naturligt 

med. Mulighederne er mange, når det kommer 

til at udnytte sit otium, men der er også mange 

varianter, når det gælder udbetaling, 

forrentning og administrationsomkostninger 

på din pensionsopsparing.  

”Hvis nu man har en forestilling om, at man 

gerne vil rejse to gange om året, så kan 

rådgivningen skabe vished om, hvorvidt det er 

muligt. Og ikke mindst klarlægge mulighederne 

for at spare yderligere op, så drømmen kan 

realiseres, hvis ikke det kan hænge sammen 

med den nuværende pensionsordning”, 

forklarer Henning Jacobsen.  

Det er afgørende, at samtalen finder sted i god 

tid, ifølge RTMs pensionsmægler. Jo tættere du 

kommer på pensionsalderen, desto 

vanskeligere bliver det at ændre på ordningens 

videre forløb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du bliver lyttet til 

Seniorrådgivningen er bygget op således, at du 

starter med at få en uformel snak med en 

pensionsmægler hos RTM. Den bliver brugt på 

familie- formue- og arbejdsforhold samt 

drømme og generelle krav til 

pensionstilværelsen. Arbejdslivet er langt, og 

de fleste har nok oplevet at have skiftet job i 

løbet af deres karriere. Det betyder, at mange 

har flere forskellige pensionsordninger – det 

samlede overblik kan være svært at skabe selv, 

og det bliver samtalen blandt andet brugt på.  

Herefter udarbejder RTM Pension en rapport, 

som slavisk gennemgår din pensionsordning. 

Den bliver fremlagt på et møde, hvor ”katten nu 

er ude af sækken”, som Henning Jakobsen 

forklarer det, og det betyder, at der kan 

snakkes åbent om, hvad der eventuelt skal 

justeres.    

Hvorfor RTM? 

Argumentet for at bruge RTM i forbindelse med 

seniorrådgivning, skal findes i ordet uvildig. Det 

er et gennemgående nøgleord, når Henning 

Jakobsen forklarer konceptet.  

”Det er en klar fordel, at vores vurderinger er 

baseret på, hvad hele markedet er i stand til. Vi 

er ikke – sammenlignet med 

pensionsselskaberne og bankerne – bundet op 

til en bestemt løsning. Vi søger kun efter den 

bedste,” fortæller Henning Jakobsen.  

Med det menes, at bankerne og 

pensionsselskaberne typisk er begrænset af, at 

de skal finde en løsning inden for selskabets 

rammer. RTM tager sit udgangspunkt i hele 

pensionsmarkedet og den brede palet af 

løsninger, som tilbydes.  

Henning Jakobsen understreger, at banker og 

pensionsselskaber selvfølgelig gerne vil rådgive 

dig bedst muligt. Men de har også en naturlig 

interesse i at sælge deres egne produkter til 

dig. Den interesse eksisterer ikke hos RTM – du 

er derfor sikret en ærlig og uforbeholden 

mening om din pensionsordning.  

Hvis du ønsker at høre mere om RTMs 

seniorrådgivning, er du meget velkommen til at 

kontakte RTM Pension.  

 

Henning Jakobsen 

Pensionsmægler,  

RTM Pension 

Tlf. +45 2677 4142 
Mail. hja@rtm.dk 

http://www.rtm.dk/rtm-raadgivning/


Kort nyt  
 

Alm Brand-ejer polstrer formuen med 660 mio. kr. 

 

Alm. Brand har præsenteret en ny strategi, 

hvor fokuspunkterne er at øge tilfredsheden 

hos kunderne, skabe høj arbejdsglæde og få 

flere helhedsorienterede kunder.  

Administrerende direktør i Alm. Brand og Alm. 

Brand af 1792 Søren Boe Mortensen siger, at 

Alm. Brand ikke har nogle intentioner om at 

begynde med kundebonusser fra Alm. Brand af 

1792, der får 660 millioner kroner fra 

finanskoncernen efter 2016.   

 

Direktøren mener, at forsikringsselskabet 

allerede er konkurrencedygtigt og derfor ikke 

behøver at udbetale kundebonusser. De 660 

millioner vil i stedet gå til formuen i Alm. Brand 

af 1792. 

 

 

 

 

Forsikring: Sådan undgår du at snyde dig selv

 

 

 

 

 

En ny undersøgelse foretaget af YouGov for 

Bolius og Topdanmark viser, at blot 42 pct. af 

danske husejere over 25 læser alle vilkår og 

betingelser for deres forsikringer.  

 

52 pct. skimmer enten teksten eller læser blot 

dele af den. 

Ifølge Tine R. Sode, fagekspert i Bolius, 

risikerer man at snyde sig selv ved ikke at læse 

teksten ordentlige igennem, eksempelvis hvis 

man viser sig at være dækket for noget, man 

ikke troede var tilfældet. Tilsvarende kan man 

også finde ud af, om ens forsikring dækker for 

meget eller for lidt.  anset som en økonomisk 

vinding for den enkelte borger

 

Lovlig forsikring af frivillige

 
Torsdag blev det vedtaget af 

Statsforvaltningen, at Aarhus Kommunes 

forsikring af dens frivillige er lovlig. Tidligere 

har forvaltningen ikke tilladt, at kommunen har 

tegnet forsikring for de frivillige, da det blev 

anset som en økonomisk vinding for den 

enkelte borger.  

Fremover vil de frivillige være forsikret, når de 

passer deres frivillige job, som når de kører  

 

plejehjemsbeboere på bustur eksempelvis. 

Aarhus er desuden frivillighovedstad i Europa i 

2018 

 

 

 

 


