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Kære læsere 

Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for januar 
måned. 

Vi har taget hul på et spændende nyt år. Vi har 

høje ambitioner – og et mål om at skabe 

tryghed for endnu flere virksomheder i 2018.  

For selvom årstallet har ændret sig, så er vores 

målsætning stadig den samme: Vi skal hjælpe 

virksomheder med at opfylde deres forsikring- 
og pensionsbehov.     

RTM møder fortsat virksomheder, hvor vi 

finder store, graverende fejl, som i yderste 

konsekvens kan koste virksomhedens 
eksistens.  

Vi er sat i verden for at undgå, at den slags fejl 

koster dyrt. Derfor anvender RTM rigtig mange 

ressourcer på at passe på vores kunder. Og den 
kurs fortsætter vi med i 2018.  

Vi fortsætter også med at stille skarpt på 

forsikring- og pensionsprodukter i vores 

nyhedsbrev. Og i årets første nummer vil vi 

kigge på kidnapningsforsikring. Et særligt 

forsikringsområde, som skal tages alvorligt.  

Ligeledes kan du læse om vigtigheden af, at 
pensionsprogrammet er rigtigt konstrueret. 

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  

Nyt fra RTM Industri 

• Kidnappet, truet og afpresset – hvordan 

kan du forsikre dig?  

Nyt fra RTM Pension 

• Rod i pensionsprogrammet: RTM 

optimerede og sænkede prisen 

 

 

Kort nyt  

• Forsikringskunder skal betale skat af 

bonus 

• Professor: Garantifondens bestyrelse 

kan ifalde ansvar 

• Forsikringsbranchen: Ingen sorte 

pletter på landkortet 

 



Nyt fra RTM Industri   
 

Kidnappet, truet og afpresset – hvordan kan du forsikre dig? 

Din frihed koster 13 millioner kroner.  

Det var beskeden til den daværende topchef for 

forsikringsselskabet Baltica (siden Tryg), da 
han for godt 30 år siden blev kidnappet. 

Peter Laub Christoffersen havde lige taget hul 

på en helt almindelig arbejdsdag en torsdag i 

april, da han pludselig stod ansigt til ansigt med 
en svensk kidnapper.  

Han blev bortført fra sit kontor – og hans frihed 

blev prissat til 13 millioner kroner. 

Bortførelsen varede i fire timer, inden en 

politistyrke befriede Peter Christoffersen.  

Manges værste mareridt blev til virkelighed for 

topchefen – og selvom den spektakulære 

historie er fra 1986, så har der siden været 

talrige eksempler på lignende bortførelser. 

Også langt flere end dem, som ender i 

mediernes spotlys.  

Derfor er det også værd at have risikoen in 

mente, når man skal skræddersy sit 

forsikringsbehov. Især hvis du som virksomhed 

har rejser til højrisiko-områder – såsom 

Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Men 
kidnapning og afpresning kan også ske i Vesten.  

 

 

 

 

Der er mange former for afpresning, og de 

spænder bredt i deres karakter og 

kompleksitet. Kidnapning for løsepenge, den 

mest udbredte form for afpresning, er mest 

udbredt i områder med høj økonomisk ulighed, 

aktive kriminelle og terrorgrupper. Der findes 

ingen nøjagtige globale statistikker, da mange 

episoder aldrig bliver registreret, men kilder 

taler om titusinder af tilfælde hvert år. 

Og mange af de tilfælde er ikke rettet mod rige 

topchefer. Afhængigt af hvor i verden folk bor 

og rejser, kan trusler om kidnapning stadig 

være til stede, uanset om man er rig eller ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos RTM er vi altid opmærksomme på, om 

vores kunder kan have et behov for at blive 

forsikret mod denne særlige risiko. Vi 

gennemsøger altid markedet efter den bedste 

udbyder. Én af de udbydere er AIG, som 

tilbyder den såkaldte K&R-forsikring (Kidnap 

& Ransom). Det produkt uddyber AIG i næste 

afsnit.  

Udbuddet af disse forsikringer er relativt 

begrænset, og det er primært de udenlandske 

forsikringsselskaber, der har kapacitet og 

appetit til at tegne den slags forsikringer. 

Når RTM indhenter tilbud på forsikringer, 

udbydes disse altid til flere 

forsikringsselskaber, så vi kan være sikker på, 
at kunderne tilbydes den bedste løsning. 

 

 

 



AIG: K&R-forsikring er andet og mere end en 

kidnapningsdækning  

Medarbejdere kan være udsat for forskellige 

trusselsformer, og disse trusler kan påvirke 

deres personlige sikkerhed. Formen af disse 

trusler varierer bredt, alt afhængigt af hvilken 

person der er mål for truslen; velhavende 

mennesker, enkeltpersoner, udstationerede 

medarbejdere, forretningsrejsende udgør som 

hovedregel en større risiko end lokale beboere 

i risikoområder. Samme risikoniveau følger 

disse personers familier. 

Nedenfor illustration af geografiske 
højrisikoområder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos AIG anerkender vi, at vores kunder står 

over for et tiltagende bredt og komplekst 

trusselsbillede.  

Det er årsagen til, at vores K&R-

forsikringsprodukt ikke kun fokuserer på 

traditionel kidnapning, men også på bredere 

problemstillinger, som vores kunder kan 

komme ud for, lige fra kompleks cyber-

afpresning, forsvinding eller 

tilbageholdelsessituationer til et ”simpelt” 
overfald ved en hæveautomat. 

Samtidig tilbyder AIG skræddersyede 

sikkerhedsløsninger og rådgivning, der gør det 

muligt for kunderne at implementere deres  

egne risikoreducerende og forebyggende 

strategier. Dette kan gøres i samarbejde med 

vores foretrukne tredjepartskrisekonsulenter 

fra NYA, som også har dansktalende 

konsulenter ansat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om K&R-forsikring fra AIG 

Dækning (fleksibel):  
• Kidnapning 
• Afpresning 
• Tilbageholdelse 
• Trussel 
• Forsvinding 
• Ekspreskidnapning 
• Politisk evakuering og hjemsendelse 
• Gidselkrise 
• Overfald 

 
Dækningsstruktur:    

Separat forsikringssum for hver 
forsikringsbegivenhed og –dækning 

Selvrisiko:    

Ingen 

Territorium:     
Hele verden 

Konsulentomkostninger:   

Ubegrænset; der udsendes op til fire 

konsulenter ved hver aktivering 

For yderligere information om AIG’s K&R-

forsikringsprodukt kontakt Vivi Hannibal på 

telefon +45 91 32 51 65 eller e-mail, eller læs 
mere på www.aig.dk 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.aig.dk_&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=Qmm4-4h5qSt8i_mxh0j2Na_wuzsTZQO4RazvVPQroIo&m=7ay0MHjg_WeKkRU-1fOGgC-lqesTlH8sZ1oyTSTtGF8&s=_FYGg73wy1GZp0jZjPPwA0JmhCkdWzUjTXGiR5-8ERo&e=


Nyt fra RTM Pension 
 

Rod i pensionsprogrammet: RTM optimerede og sænkede 

prisen  

Overskriften her gør sig ofte gældende.  

På den ene side af kolonet har vi kundens 

tilstand, inden de kontakter RTM. Og på den 

anden side har vi konklusionen, når vi 

underskriver aftalen med en tilfreds kunde.  

I dette tilfælde tegner overskriften sig for en 

konkret case. Der er tale om en virksomhed på 

cirka 10 ansatte, som i længere tid havde haft 

en assurandør. Virksomhedens direktør var i 

den tro, at alt i pensionsordningen var i orden. 
Det forholdt sig anderledes.  

Da vi hos RTM Pension havde gennemgået, 

hvordan virksomhedens ansatte var dækket, 
kunne vi slå ned på tre ting.  

Der er tale om fejl, som muligvis kan befinde 

sig i andre virksomheders pensionsprogram – 

og derfor illustrerer denne case, hvorfor det er 

vigtigt at være opmærksom. Og hvorfor det kan 

være nyttigt med en professionel 
pensionsmægler.  

Den slags ting, der kan koste dyrt 

Den første ting, som vi fandt i 

pensionsdækningen, var en invalidedækning, 

som kun dækkede til medarbejdernes 62 års 

fødselsdag. Det vil sige, at dækningen, som skal 

hjælpe en medarbejder, der bliver invalid, 

udløb for de fleste medarbejdere inden 
folkepensionen.  

Det er i dag muligt at tegne ordninger i 

markedet, der dækker til den specifikke 

medarbejders folkepensionsalder. Derved 

undgår man, at medarbejderen enten er over- 
eller underforsikret.  

Ligeledes fandt vi ud af, at invalidedækningen 

kun kom til udbetaling, hvis medarbejderen 

mistede 2/3-del af sin erhvervsevne. Det er 

muligt at få dækningen til udbetaling allerede 
ved 50 % invaliditet.  

Sidste ting var, at deres invaliditetsdækning 

ikke var tilpasset den seneste reform omkring 

offentlige ydelser. I dag er det sådan, at den 

såkaldte ressourceforløbsydelse fra det 

offentlige modregnes krone og krone, hvis der 
er anden indtægt – eksempelvis fra en pension.  

Ydelsen kommer til udbetaling, hvis en 

medarbejder skal i et ressourceforløb for at 
blive gjort klar til eksempelvis et fleksjob.  

I kundens pensionsdækning var der ikke taget 

højde for, at en ændring har betydet, at ydelsen 

modregnes, hvis ikke der laves en supplerende 

dækning. Det betyder, at den eventuelle 

medarbejder blot ville have stået tilbage med 

forsikringsydelsen fra pensionen – og intet fra 

det offentlige. Endnu et sted, hvor vi 
optimerede kundens dækning.  

 

 

 

 

Selvom den slags ting kan koste medarbejderen 

dyrt, så behøver det ikke være dyrt at få rettet. 

I det her tilfælde fik kunden optimeret hele sit 

pensionsprogram – og fik samtidig en 

besparelse på 25 %. RTM tog en snak med 

kundens selskab, og her fik vi genforhandlet 

aftalen med en øjeblikkelig 

præmienedsættelse. 

Ordningen havde fået en opdatering og en 

optimering. Og ud over at få styr på de svedige 

håndflader hos direktøren, så efterlod det også 
en ekstra pose penge i hænderne på de ansatte.   



Kort nyt 
 

Forsikringskunder skal betale skat af bonus 

Kunder hos forsikringsselskaber som Tryg og 

GF Forsikring modtager en bonusudbetaling, 

hvis kundernes præmieindbetaling overstiger 
udgifterne til skader.  

Michael Carlsen, kommunikationschef hos 

Tryghedsgruppen, forklarer, at de har spurgt 

SKAT, som siger at denne bonus skal 

skatteindberettes. Det mener Tryg er urimeligt, 

fordi eksempelvis GF’s bonusordning er 
skattefri.  

Førstnævnte har derfor klaget, og sagen skal 

behandles i Landsretten med en afgørelse, der 

tidligst er klar i 2019. 

 

 

 

 

Professor: Garantifondens bestyrelse kan ifalde ansvar

Gable Insurance gik nedenom og hjem sidste år, 

efterlod de 26.000 danskere uden en 
ejerskifteforsikring.  

Derfor blev Garantifonden for Skadeforsikrings 

midler taget i brug ved lovindgreb, selvom 

fonden er selvejende og privat.  

 

Siden da er der blevet brugt over 100 millioner 

kroner uden om fondens vedtægter.  

Bestyrelsesformand ved garantifonden Jesper 

Rasmussen, siger, at Erhvervsministeriet har 

fælles konstateret med fonden, at sidstnævnte 

er privat.  

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skrev 

dog ind i lovbemærkningerne, at fonden skal 

betragtes som en offentlig institution.

 

Forsikringsbranchen: Ingen sorte pletter på landkortet

 

 

Underdirektør Hans Reymann-Carlsen hos  

Forsikring & Pension mener, at der er god 

mulighed for at tegne forsikring, uanset hvor i 

landet man bor. Han har talt med flere af 

landets forsikringsselskaber efter omtalen af 

sagen om bageren fra Tingbjerg, som blev ramt 

af hærværk, fordi han nægtede at betale 

beskyttelsespenge.  

 

 

Angiveligt havde han ikke mulighed for at tegne 

en forsikring og måtte selv dække 

skadeomkostninger. Dog udtaler Hans 

Reymann-Carlsen, at der er stor konkurrence 

blandt selskaber, hvilket gør det muligt at finde 

et forsikringsselskab, også hvis du driver 

forretning i udsatte boligområder.  
 



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.  

 

Aktuel udstilling: Ensomhedens Sprog af 

Ugo Rondinone 

16. december 2017 til 30. december 2018 

Slumrende klovne i massevis med kække hatte 

på sned og funklende, festlige dragter er flyttet 

ind på ARKEN. Klovnene er skabt af den 

schweiziske kunstner Ugo Rondinone og er 

omdrejningspunktet for stjernekunstnerens 
store soloudstilling. 

ARKENs 150 meter lange Kunstakse danner 

rammen om udstillingen. 45 hyperrealistiske 

klovne afstøbt efter mandlige og kvindelige 

modeller udgør installationen ensomhedens 

sprog fra 2014. Almindeligvis er klovne glade, 

energiske og underholdende, men her er de det 

modsatte: Trætte og passive.  

De stråler af melankoli, netop fordi de ikke 

indfrier vores intuitive forventning til den sjove 

klovn. De er bare mennesker, der akkurat er 

trådt ud af rollen og klovneskoene. Eller er på 

vej ind i rollen og netop skal til at snøre skoene 

– fanget i et øjebliks ro inden forestillingen 

begynder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først til mølleprincip er gældende. 

Maks. 2 stk. billetter pr. person.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Om Ugo Rondinone: 

Rondinone er en entreprenant og driftig 

kunstner, der arbejder som kurator ved siden 

af sin kunstneriske praksis. Fælles for alle hans 

værker er, at de taler til både hjertet og 

hjernen. Udgangspunktet i hans praksis er 

menneskets forhold til naturen og den 
menneskelige natur. 

Ugo Rondinone er født i Brunnen, Schweiz i 

1964 af italienske emigranter. Han har boet og 

arbejdet i New York siden 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


