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Kære læsere 

Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers 
A/S nyhedsbrev for juli måned. 

I dette nummer kan du blandt andet læse om, 

at vores internationale netværk UNISON 

vokser. Til fordel for os og særligt vores 
kunder.  

Ligeledes har vi fokus på varmt arbejde, efter 

det kom frem, at branden i Gigantium i Aalborg 
var forårsaget af en ukrudtsbrænder.  

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 

 

I denne måneds nyhedsbrev  
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mæglernetværk med vokseværk 
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• Højesteret: Efterladte kan få penge for 

død slægtnings arbejdsskade 
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Nyt fra RTM   
 

UNISON – et internationalt mæglernetværk med vokseværk 

  

For to år siden blev RTM en del af det 

internationale netværk UNISON.  

Siden har netværket været en effektiv 

samarbejdspartner i forhold til internationale 

forsikringsløsninger. Mæglernetværket sikrer, 

at vi kan tilbyde en lokal service til 

udenlandske datterselskaber af danske, 

internationale virksomheder.  

Ligeledes betyder netværket, at vi kan 

imødekomme komplekse forsikringsbehov, 

hvor det danske forsikringsmarked kan være 
for restriktivt.  

 

 

 

unisonSteadfast.com 

I flere tilfælde har vi, via UNISON, fået 

sammensat den rigtige løsning med en 

international forsikringsmægler. Til fordel for 

dig som kunde. 

UNISON er allerede i dag et stort netværk med 

mere end 160 medlemsvirksomheder. Det tal 

vil dog i den kommende tid vokse, da UNISON 

har meddelt, at de vil fusionere med 

mæglernetværket Steadfast Group. Det vil 

betyde, at vi hos RTM vil få glæde af et netværk, 

som vil tælle godt 500 mæglervirksomheder 

verden over. RTMs samarbejde med netværket 

vil fortsætte som hidtil – blot med endnu bedre 

mulighed for at sikre den bedste løsning til 

vores kunder, når det kommer til 

internationale og indviklede behov.  

UNISON skifter i forbindelse med fusionen 
navn til unisonSteadfast. 

Nyt fra RTM Industri  
 

Varmt arbejde kræver opmærksomhed  

 

En regning med syv nuller bagpå kan meget vel 

dumpe ind ad Gjensidiges brevsprække som 

følge af storbranden i sportshallen Gigantium 

onsdag. For det er det norske 

forsikringsselskab, der forsikrer Gigantiums 

ejer, Aalborg Kommune, og skaderne løber op i 

et tocifret millionbeløb, mens kommunen blot 

har en selvrisiko på 100.000 kr. 

Det oplyser Jørgen Smed, Aalborg Kommunes 
chef for Gigantium, til FinansWatch. 

Nordjyllands Politi har allerede offentliggjort, 

at branden var forårsaget af en 

ukrudtsbrænder, såkaldt varmt arbejde.  

 

 

Den skadesårsag støder vi ofte på, og den 

nylige brandskade i Aalborg giver en 

kærkommen mulighed for at sætte fokus på, 

hvilke forbehold der er, når det kommer til 

varmt arbejde. Både for den part, der udfører 

det, og den part, som får det udført.  

Hvad er varmt arbejde?  

Varmt arbejde er en fælles betegnelse 

for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes 

med eller frembringes flammer, gnister 

eller brandfarlig opvarmning. 
Eksempelvis tagdækning eller svejsning.  

Af Henning Toftager, Direktør i RTM Industri 

Af Henning Toftager, Direktør i RTM Industri 

http://www.unisonsteadfast.com/en/


Tryk på aftaleblanketten til højre 

for download  

Kravene kan variere fra forsikringsselskab til 

forsikringsselskabet, men fælles for dem alle er, 

at de kræver en udfyldt aftaleblanket, inden 

arbejdet påbegyndes. Den skal underskrives af 

den ansvarlige virksomhedsleder, den 

udførende håndværker samt af brandvagten, 

inden arbejdets start. Får du ikke gjort det, så 

kan du ende med en langt højere selvrisiko, end 

Aalborg Kommune står tilbage med efter 

branden i Gigantium.  

Flere selskaber stiller også krav til, at den 
udførende har en særlig certificeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kort nyt  
 

NATO efter Petya: Cyberangreb kan betragtes som en 

krigshandling 

 

Petya-angrebet, som i slutningen af juni-måned 

hærgede store virksomheder og myndigheder i 

hele Europa og USA, har fået NATO på banen 

med en advarsel. 

Generalsekretær Jens Stoltenberg har i 

forbindelse med Petya understreget, at hvis 

konsekvenserne af et cyberangreb kan 

sidestilles med et væbnet angreb, kan det 

udløse et militært modsvar fra NATO-landene 

og aktivere artikel fem. 

Der er indtil videre ingen tegn på den slags 

konsekvenser af Petya, men ifølge en analyse 

fra NATO's center for cybersikkerhed (CCD 

COE) udgør sidste uges angreb sandsynligvis 

en krænkelse af de ramte landes suverænitet. 

Og i så fald er de i deres fulde ret til at udføre 
cyberangreb på den ansvarlige nation. 

Sikkerhedsfirmaer fra hele verden har i den 

seneste uge efterforsket Petya-angrebet, og der 

er bred enighed om, at det ikke er almindeligt 

kriminelle, der står bag angrebet. 

Petya er forklædt som ransomware, men da 

betalings-mekanismen ikke fungerer, og 

bagmændene ikke kan dekryptere ofrenes filer, 

er motivet tilsyneladende udelukkende at 

ødelægge og skabe kaos. 

”NotPetya blev højest sandsynligt udført af en 

statslig aktør eller en ikke-statslig aktør med 

støtte fra en stat. Alt andet er usandsynligt”, 
konkluderer NATO i en analyse. 

 

 

http://www.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/brand/Documents/Aftale om udf%C3%B8relse af varmt arbejde med formularfelter.doc


Cyberangreb kan koste mere end naturkatastrofer 

Danske forsikringsselskaber frygter nu stå Fo 

En rapport fra forsikringsgiganten Lloyd’s of 

London vurderer, at cyberangreb kan komme 
til at koste omkring 800 mia. kr.  

Yderligere vil omkostningerne overstige 

oprydningen efter naturkatastrofer. 

Eksempelvis kommer det nu til at koste A. P. 

Møller-Mærsk en formue, da selskabet lod en 
dør stå åben for et hackerangreb. 

 

 

 

 

 

Højesteret: Efterladte kan få penge for død slægtnings 

arbejdsskade

 
En nylig afgørelse i Højesteret viser, at 

erstatning for en arbejdsskade kan udbetales 

flere år efter, at en person er død.  

 

 

 

 

 

 
Stort prisskel på forsikring 

 

Markedet for rejseforsikringer har ændret sig 

markant over de seneste år. Derfor kan det i 

særdeleshed betale sig at lave et pristjek, inden 

man køber sin forsikring. Tidligere var der kun 

to aktører på markedet, men nu er dette tal 

oppe på otte. Den øgede konkurrence kommer 

forbrugerne til gode, for priserne er faldet, 

forklarer Ole Ærthøj, der er direktør i 

rejseforsikringsselskabet SafeAway, som har 

solgt forsikringer siden 2014. Der kan være op 

til 70% prisforskel mellem forsikringer af 

samme type. 

 

Selvom forsikringsselskabet Codan har forsøgt 

at undgå at skulle betale, betyder dommen, at 

de efterladte til en vestjysk specialarbejder får 

nu næsten 1 mio. kr. som følge af en 
arbejdsulykke, der fandt sted i 2006.  

Codan var enig i beløbet, men mente, at kravet 

var blevet rejst for sent og dermed bortfaldet. 

Codan fik medhold i byretten, mens både 

Vestre Landsret og nu Højesteret har givet 
familien medhold. 

 

 

 

 

 

 

 


