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Kære læsere 

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

I dette nummer kan du blandt andet læse om 

en forsikring, som kun bliver vigtigere og 

vigtigere. Vi sætter nemlig endnu engang fokus 

på cyberkriminalitet – nu i forbindelse med den 

kommende persondataforordning.  

På pensionsområdet har vi taget et kig på de 

første tre kvartaler i år. Og meget tyder på, at 

det bliver endnu et godt år for 
pensionsopsparingen. 

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 Industri  
 

Tegn forsikringen – inden du bliver hacket 

 

Cyberkriminalitet er den hurtigst voksende 
form for kriminel aktivitet i verden 

Vores kunder i RTM bliver ramt hver eneste 

dag af hacking-forsøg, og den store stigning i 

antal af angreb på både store og små 

virksomheder bør betyde, at cyberkriminalitet 

sættes højt på dagsordenen i alle 

virksomheder. 

Det er vigtigt, at ’cyber risk management’ 

starter ved, at ledelsen sætter fokus på risikoen 

og ikke mindst afsætter ressourcer i 

organisationen til at håndtere og forebygge 

risikoen, herunder udarbejder en it-politik 

samt en kriseberedskabsplan. 

En ny undersøgelse fra Lloyd’s – den globale 

specialist inden for forsikring og genforsikring 

– advarer topcheferne i de europæiske 

virksomheder mod at agere med en 

tilbagelænet holdning, når det gælder 

cyberkriminalitet. 54 % af topcheferne anser  

cybersikkerhed for at være et ledelsesmæssigt 

ansvar. Men alligevel undervurderer mange 

europæiske virksomheder fortsat den 

potentielle risiko for og effekt af et 

cyberangreb. Kun 13 % tror, at et cyberangreb 
vil medføre handelstab. 

 

 

 

 

”Det er foruroligende, at alt for mange danske 

virksomheder ikke mener, at et cybernedbrud 

vil påvirke dem nævneværdigt,” siger Erik 

Börjesson, Lloyd’s Nordiske Area Manager og 
fortsætter.  

”Implementeringen af den kommende General 

Data Protection Regulation (GDPR) betyder 

nemlig, at de fremtidige myndigheds- og  

 

forbrugerkrav bliver strengere. Derfor vil der 

være meget på spil for de virksomheder, som 

ikke tilpasser sig de nye vilkår – og samtidig et 

stort potentiale for de virksomheder, som tager 

de nødvendige forholdsregler” 

Med den kommende persondataforordning 

(General Data Protection Regulation (GDPR)) 

vil organisationer, der håndterer EU-borgeres 

data, være forpligtet til at indberette brud på 

datasikkerheden inden for 72 timer, og de kan 

risikere at få bøder på op til 20 millioner €, hvis 

de ikke sikrer deres data ordentligt. På trods af 

de alvorlige konsekvenser indrømmer 57 % af 

erhvervslederne foruroligende nok, at de ikke 

fuldt ud forstår de potentielle konsekvenser af 

persondataforordningen for deres virksomhed. 

Her kan en specialiseret og målrettet forsikring 

være helt afgørende for den enkelte 

virksomhed. Ikke blot for at kunne dække 

eventuelle økonomiske tab i forbindelse med 

en hændelse, men for den nødvendige støtte til 

at imødekomme myndighedskrav og 

forpligtelser til at dække driftsmæssige tab 

eller genskabelse af et skadet omdømme. 

”Nye europæiske reguleringer vil betyde, at 

virksomhederne er nødt til at være mere 

lydhøre over for enhver form for 

cyberhændelse, end tilfældet har været 

tidligere. Her yder forsikringsselskaberne mere 

end blot dækning for mistede indtægter. De 

tilbyder en 360-graders service, der kan holde 

virksomhederne på det rette spor i forhold de 

løbende reguleringer – og de hjælper samtidig 

med at beskytte deres kunder og deres 

omdømme,” siger Inga Beale, administrerende 

direktør for Lloyds of London. 

Vil du vide mere om cyberforsikring, er du 

velkommen til at kontakte Henning Toftager, 

direktør, RTM Industri: 

 

Tlf. 2811 0811 eller e-mail ht@rtm.dk. 

Af: Henning Toftager, direktør, RTM Industri 



Vær opmærksom på varmt arbejde 
 

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, 

svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, 

tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og 

andre former for varmt arbejde. Disse brande 

burde ikke forekomme, for med omtanke og 

den rette viden er det muligt at gøre varmt 

arbejde til brandsikkert arbejde. 

På Brand- og Ansvarsforsikringer er der to 

grundlæggende krav, der skal opfyldes i 

forbindelse med varmt arbejde. Kravene skal 

sikre, at de allerede gældende 

sikkerhedsforskrifter for varmt arbejde nu 

også bliver fulgt – så der ikke sker skader. Er 

kravene nu ikke opfyldt ved en skade, der 

skyldes varmt arbejde, træder en særlig 

selvrisiko i kraft typisk mellem kr. 100.000 og 

250.000 – og for ansvarsskader begrænses 
desuden forsikringssummen. 

Hvis du vil leve op til kravene og dermed undgå 

den særlige selvrisiko ved skader, der skyldes 

varmt arbejde, skal du: 1) sørge for, udfyldelse 

af aftaleblanket, både den ansvarlige i din 

virksomhed, håndværkeren og den brandvagt, 

der bliver udpeget. 2) kunne dokumentere, at 

de håndværkere, der udfører det varme 

arbejde, har DBI-certifikat på at have 

gennemført et kursus om varmt arbejde Dette 
koster ca. 110 kr. og gælder 5 år 

Virksomhedens opgave i forbindelse med 

varmt arbejde er at: 

- Udpege en brandvagt, der holder opsyn med 

arbejdsstedet under arbejdet og minimum 1 

time efter, det er afslutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Frakoble automatiske brand-, alarm- eller 

slukningsanlæg inden arbejdets start – og 
tilkoble dem igen efterfølgende 

- Fjerne og flytte alt brandbart materiale fra 

arbejdsstedet og om muligt afdække det, evt. 

tætne og beskytte huller og revner, f.eks. ved 

rørgennemføringer 

- Sikre, at brandvagt og håndværkere kender 

gældende sikkerhedskrav – DBI Vejledning nr. 

10.1, 10.2 og 10.3 

- Informere håndværkere om eventuelle 

særlige brandfarlige forhold 

Bemærk: Aftaleblanketten skal ikke udfyldes, 

hvis der er tale om varmt arbejde, dine 

medarbejdere udfører som en naturlig del af 

virksomhedens daglige aktiviteter og 

produktion, og arbejdsstedet er indrettet til at 
udføre varmt arbejde. 

Pjece om varmt arbejde på Forsikring og 
Pension: 

HER 

 

 

 

 

Af: Jesper Juul Hansen, Risk Manager 

http://www.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/brand/Documents/Va%20folder%202010.pdf


Nyt fra RTM Pension 
 

2017 ser ud til at blive endnu et godt år for 

pensionsopsparingen

Efter de første 3 kvartaler ser det ud til, at især 

pensionsopspare med opsparingen placeret i 

markedsrente, har opnået et godt renteafkast 

af pensionsopsparingen. 

De fleste pensionsopsparere med disse 

markedsrenteprodukter (de såkaldte 

livscyklusprodukter og Link opsparing) har i de 

første 3 kvartaler typisk opnået et afkast på 

niveau 5 – 9 %. Afkastet varierer fra selskab til 

selskab og den valgte opsparingsprofil og 

eventuelt også alder. 

 

 

 

 

Vi mangler fortsat et kvartal inden vi kender de 

faktiske resultater for 2017, men som det ser 

ud for nuværende, ser det ud til at 2017 bliver 

et godt år for pensionsafkastet. I hvert fald for 

de opsparere, som har fået sig placeret med 
opsparingen i disse markedsprodukter. 

Det gode afkast betyder jo, at ens opsparing 

vokser mere end inflationen, og det er meget 

vigtigt for sikring af købekraften og tillige en 

realvækst over tid. 

Valg af ”det rigtige” opsparingsmiljø er 

afgørende vigtigt for udviklingen i 

pensionsopsparingen, hvilket er et af de 

fokusområder vi beskæftiger os en del med. 

Desværre er pensionsopsparing en kompliceret 

størrelse for den enkelte lønmodtager, og 

desværre støder vi fortsat på lønmodtagere, 

som burde søge uvildig og faglig kompetent 

rådgivning. Det er af afgørende vigtighed, at 

man har valgt den objektivt set bedste 
produktløsning til sin pensionsopsparing. 

For yderligere er du velkommen til at kontakte 

Mogens Rosengaard på telefon 2632 5131.

Kort nyt  
 

Kør pænt og spar penge 

 

Forsikringsselskabet Tryg har introduceret 

Tryg Drive, der gør forsikringen billigere, jo 

bedre man kører. Det er særligt relevant for de 

unge bilister mellem 18-30 år, der har de 

dyreste forsikringspræmier, da det er dem, der 

forårsager flest skader.  

Frederik Sjørslev Søgaard, der er direktør for 

pris- og produktudvikling i Tryg, fortæller, at 

de data, der indsamles i forbindelse med 

forsikringerne, ikke bruges til andet end 

rabatberegning. Tryg Drive giver op til 30% 

rabat på bilforsikringen for unge. Topdanmark 

og Alka har lignende systemer. Alm. Brand har 

offentliggjort regnskabet for årets andet 

kvartal, og koncernen har valgt at opjustere 

forventningerne til året. Alm. Brand valgte også 
at opjustere forventninger efter første kvartal.  

 

 

Af: Mogens Rosengaard, Firmapensionsekspert 



 Din bil overvåger dig

Danske forsikringsselskaber frygter nu stå Fo 

Telia Sense, Min Volkswagen og Tryg Drive er 

blot nogle af de systemer, som kan være med til 

at gøre hverdagen lettere for bilister, men 

samtidigt er det vigtigt at huske, at systemerne 
samtidigt overvåger bilejerens gøren og laden.  

 

 

 

Systemerne sender nemlig data tilbage til 

firmaerne, som så kan sende tilbud om ydelser 
den anden vej.  

Lea Markvardsen, jurist hos Forbrugerrådet 

Tænk, er meget betænkelig ved overvågning og 

udveksling af persondata som ved Tryg Drive 

og lignende systemer, hvor eksempelvis prisen 
for ens bilforsikring afhænger af persondata. 

 

 Tryg-topchef: Snart kan du få dine penge fra forsikringen på 

tre sekunder 

 

Forsikringsselskabet Tryg introducerer et nyt 

koncept fra Norge, der skal gøre det hurtigere 

for kunderne at få behandlet sager om stjålne 

cykler. Systemet skiller sig ud ved, at digitale 
robotter varetager sagsbehandlingen.  

Forsikringsselskabet har desuden oplevet 

succes med de såkaldte Tryghedspakker, som 

samler produkterne og sammensætter dem til 

den enkelte families behov. 

 

 

 

 

 

De er blevet positivt modtaget i Danmark, og de 

skal nu introduceres i Norge for at styrke 

toplinjen her, fortæller Trygs topchef Morten 

Hübbe.

 

Andet 
 

Arken 

 

RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, 

hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. 

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN, for 

at se de spændende udstillinger, som ARKEN 

tilbyder, har vi et begrænset antal fribilletter til 

rådighed. 

Du er velkommen til, at bestille på 
event@rtm.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Først til mølleprincip er gældende. 

Maks. 2 stk. billetter pr. person.  

 

 

 

 

 

 



 

Aktuel udstilling: Cirkus Europa 

2. september 2017 til 14. januar 2018 

Med ’Cirkus Europa’ har Kvium sat spot på 

vores aktuelle situation, og de forandringer 

som finder sted i Europa lige nu. 

Udstillingen tematiserer spørgsmål om 

turisme, underholdning, nyhedsstrømme, 
flygtningekriser, krige og klima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkus Europa kredser om spørgsmål rodfæstet 

i den europæiske identitet, idé og fællesskab i 

en tid hvor frygt, fremmedhad og fjendtlighed 
gror og skaber splittelse mellem os. 

Alligevel fortsætter hverdagen – the show must 

go on! 

Med cirkusset som billede på vores tid skildrer 

Kvium en verden af underholdning og gøgl, 

hvor selv de mest dystre nyheder er præget af 

sensation og drama. Kvium blotlægger den 

politiske scene og hverdagslivet som ét stort 

cirkusnummer. 

Om Michael Kvium  

Billedkunstner Michael Kvium (f. 1955) slog 

igennem på kunstscenen i 1980’erne med film 

og performance, som en del af 

performancegruppen Værst. Siden har maleriet 
været kunstnerens signaturmedie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


