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Kære læsere 

Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for april 
måned. 

På pensionsområdet kigger vi i dette nummer 

på en markedsuro, som har medført negative 

pensionsafkast i første kvartal. 

Hos RTM Industri kan du læse om tyverier fra 

arbejdspladser og sikring af dem. Vi har talt 

med en sikringsrådgiver, som har fokus på at 

hjælpe virksomheder med at blive bedre til at 
sikre sig.   

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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Af Birgit Schaldemose Norman 

Nyt fra RTM   
 

Nominerede RTM Insurance Brokers vokser og får Greve til 

at gro  

 

RTM Insurance Brokers er den største 

danskejede forsikrings- og pensionsmægler i 

Danmark, og virksomheden har vokseværk. 

Siden virksomheden flyttede fra Ishøj til Greve 

i 2008 er antallet af medarbejdere vokset fra 

16 til 60. I de sidste fem år har virksomheden 

fordoblet sin omsætning og indtjening.  

RTM Insurance Brokers har gennem 25 år 

specialiseret sig som forsikringsmægler inden 

for industri, erhvervs- og pensionsforsikring. 

Det går ganske godt med forretningen. Alene i 

2017 fik virksomheden mere end 12.000 nye 

kunder inden for pension og formuerådgivning, 

og antallet af medarbejdere er også øget, 

fortæller Leif Rexen, der er stifter, ejer og adm. 
direktør i firmaet:      

- Vi beskæftiger i dag 60 mennesker, hvoraf 

flere er tilflyttet kommunen, fx en ingeniør fra 

Frederikssund og en CFO fra Holte, så de nu har 

fem minutter til arbejde. Alene sidste år blev vi 

12 flere medarbejdere, oplyser Leif med et 

stort smil og tilføjer, at han lægger stor vægt på 

at beskæftige borgere fra lokalområdet. 

Samarbejde med Jobcentret om at give 
langtidsledige fodfæste på arbejdsmarkedet 

Han fortæller også, at virksomheden sidste år 

gennemførte et seks ugers 

jobtræningsprogram for fem ledige borgere, og 
at to af dem efterfølgende blev fastansat.  

 

 

 

 

 

 

- Jeg er stolt over, at vi kan beskæftige 

Greveborgere og give noget tilbage til det 

lokalsamfund, vi er en del af. Det er dejligt at 

kunne være med til at sikre, at nogle 

mennesker igen oplever, at de har noget at stå 

op til og føler, at de kommer videre i deres liv, 

siger Leif og tilføjer, at de fleste af 

medarbejderne i dag bor i enten Greve, Solrød 
eller Vallensbæk.  

RTM Insurance Brokers har siden den 8. august 

2008 haft hovedsæde på Greve Centervej 90 i 

en tidligere rideskole. Her har Leif, der også er 

Greveborger, fået renoveret og moderniseret 

bygningen efter alle kunstens regler og 

bibeholdt den oprindelige byggestil. I dag, efter 

en større millioninvestering, er ruinerne fra 

rideskolen forvandlet til et 1.400 kvadratmeter 

hvidpudset kontorhus i grønne omgivelser tæt 
ved Greve landsby.  

Her kan medarbejderne og alle andre 

interesserede borgere og virksomheder leje 

både mødelokale, festlokale eller et lagerrum til 

opbevaring af fx møbler.  

- Det giver jo en stolthed, at vi får lov til at spille 

en rolle i udviklingen af kommunen. Det er en 

glæde at få tingene til at gro i Greve ved at 

udvikle området og gøre borgerne glade for at 

komme her, siger Leif, der ser optimistisk på 

fremtiden. 

- Om fem år er vi 30 flere mennesker hernede. 

For vi trives med at drive virksomhed i Greve, 

og vi håber, at vi kan få lov til at udvide her på 

matriklen. Her er højt til himlen og lys og frisk 

luft, så her vil vi gerne blive, udtaler Leif.   

Det er GreveSolrødErhverv, der har indstillet 

RTM Insurance Brokers til Greve Erhvervspris 
2017. 
 



Nyt fra RTM Industri   
 

Sikringsrådgiver: Der forsvinder for milliarder på 

byggepladserne 

Når håndværkerne har fyraften, så er der 

andre, der tager på arbejde – nemlig tyvene. Og 

de har lige nu for nemme arbejdsbetingelser på 
mange danske byggepladser. 

Sådan lyder vurderingen fra sikringsrådgiver, 

Christian Pejtersen, der har virksomheden 

YourCompany, som blandt andet fokuserer på 

bekæmpelse af svind. 

Han vil skyde på, at der forsvinder for mellem 

fire og ti milliarder kroner om året fra 
byggebranchen.  

Det er ikke det hele, som kan tilskrives tyveri, 

men han undrer sig alligevel over, at der ikke 
er større fokus på sikring af byggepladser. 

- Det er meget, meget sjældent, at der bliver sat 

penge af til sikring af byggepladser. Det er 

simpelthen ikke indeholdt i budgettet. De ser 

det udelukkende som en omkostning, men det 

viser det sig sjældent at være, siger Christian 
Pejtersen. 

Han har 14 års erfaring fra politiet efterfulgt af 

tre års sikkerhedsarbejde i en stor dansk 

entreprenørvirksomhed. Han har derfor set fra 

flere sider, hvordan sikringen bliver 

nedprioriteret – og det er på trods af, at det er 

en god forretning at opprioritere det.  

 

 

 

 

 

 

 

-  Jeg hører tit, at det jo ikke er sikkert, at der 

bliver begået indbrud. Hvorimod det er sikkert, 

at de skal af med penge til sikring. Og så spiller 

de så russisk roulette med deres 

forsikringsselskab som blind makker. Hvis du 

først bliver ramt, så er det som regel en dyr 

omgang, der overstiger det, som sikringen 
koster, lyder det fra Christian Pejtersen.  

Gode råd er ikke dyre 

Man kan med få, ret simple foranstaltninger 

gøre livet surt for tyvene.  

Helt konkret, så peger Christian Pejtersen på et 

særligt råd, som både kan forebygge og 

bekæmpe svind. Og det er DNA-mærkning. En 

usynlig mærkning, som kommer i sprayform, 

og som efterlader en kode, politiet kan spore.  

Ved at gøre opmærksom på, at dine ting er 

DNA-mærket, så vil man kunne holde mange 
tyve væk, mener Christian Pejtersen. 

- Sådan helt overordnet, så er DNA-mærkning 

billigt, det er relativt nemt og så har det en 
meget høj præventiv effekt.  

Men det er også en god investering, hvis du gør 

lidt ekstra, når det kommer til de ting, som er 

særligt værdifulde. Her er en indbygget GPS 

den oplagte løsning. Ved at efterlade et såkaldt 

sporingssystem, så kan du – og politiet – følge 
lige i hælene på dem, som løber med dine ting.  

Og igen spiller den præventive effekt også en 

vigtig rolle, siger Christian Pejtersen. 

Sammen med mere klassiske ting som 

indhegning og proaktiv TV-overvågning, så 

bliver det svært for tyvene. Og som Christian 

Pejtersen siger selv, så er det svært at holde 

dem helt ude, men det handler om at gøre det 

så besværligt for dem, at ”de i stedet ligeså godt 
kunne få et rigtigt arbejde.



Af Henning Toftager 

 
Nu kommer persondataforordning – hvad skal du være 

opmærksom på? 

Der har allerede været sagt og skrevet meget 

om den kommende persondataforordning. 
(General Data Protection Regulation, GPDR) 

En bøde på op til fire procent af virksomhedens 

globale omsætning. Det kan blive 

konsekvensen af manglende overholdelse af 

den nye EU-persondataforordning, der træder i 

kraft 25. maj 2018.  

Når den nye persondataforordning træder i 

kraft, bliver de økonomiske konsekvenser ved 

ikke at overholde reglerne endnu større og 
behovet for en cyberforsikring mere aktuelt. 

Forordningen omfatter såvel organisationer og 

virksomheders behandling af oplysninger om 

personer – det vil sige enhver form for 

information, der kan henføres til bestemte 

personer. Forordningen er meget bred og 

omfangsrig. 

Vi skal alle være opmærksomme på at 

behandle, opbevare og videregive data på en 

måde, der overholder reglerne i den nye 

forordning.  

RTM får ofte henvendelser fra virksomheder, 

der er blevet udsat for cyberangreb. 

Henvendelserne har blandt andet drejet sig om 

hacking af mailsystemer med krav om løsesum, 

om phishing, hvor virksomheden har modtaget 

en mail med en faktura fra it-kriminelle, der er 

lykkedes med at udgive sig som en leverandør, 

og om ransomeware-angreb, hvor hackere har 

inficeret virksomhedens system med malware, 

der har krypteret virksomhedens software.  

Ved at tegne en cyberforsikring kan der opnås 

dækning for uforudsete hændelser som for 

eksempel hacking, virus og malware. Her følger 

en punktform, hvor forsikringen dækker 

omkostningerne i forbindelse med.  

 

• Netværks- og datatab – herunder 

driftstab/indtægtstab 

• Genetablering af netværk og data 

• Skadebegrænsende tiltag 

• Erstatningskrav fra berørte personer, 

når databruddet for eksempel skyldes 

hacking  

• Advokatbistand ved et databrud med 

henblik på at afgøre 

erstatningsspørgsmål – herunder 

forsvarsomkostninger i tilfælde af krav 

rejst af berørte personer 

• Underretning af personer berørt af 

databrud 

• Ydelser fra eksterne it-konsulenter – for 

eksempel til undersøgelser af 

databruddets omfang 

• PR- og medieindsatser som reaktion på 

cyberhændelse 

• Tab som følge af system- og 

netværksfejl 

• Elektronisk afpresning 

Hvad med de 4% i bøde? 

Det er et grundlæggende princip i dansk 

retspleje, at man ikke kan forsikre sig mod 

bøder. 

Vi har oplevet forsikringsmæglere og 

forsikringsselskaber fortælle, at 

cyberforsikringen dækker bøder. Da vi ikke 

kender behandlingen af forordningen og 

dermed udformningen af eventuelle bøder, er 

det RTMs opfattelse, at man ikke skal forvente, 
at forsikringen vil kunne dække selve bøden. 

Kontakt RTM hvis du vil høre mere om cyber 

forsikring. Vi har udviklet et avanceret 

sammenligningsværktøj, som belyser 

forskellene på de forskellige produkter, der er 

på markedet i dag.



 
Vi har lige sparet en virksomhed for mindst 4 millioner 

kroner. Hvorfor smiler vi så ikke? 

 

 

 

 

 

Nuvel, vi smiler alligevel lidt på billedet, nok 

fordi der er kamera på. 

Men der var bestemt ikke noget af smile af, da 

vi havde en potentielt ny virksomhedskundes 

samlede forsikringsprogram til gennemsyn i 
dag. 

Vi stødte eksempelvis på følgende problemer: 

• Virksomheden var ikke forsikret mod 

erstatningskrav, selvom der i 

overskrifter var tegnet en erhvervs- og 

produktansvarsforsikring 

 

• Ingen brandforsikringsdækning for 

inventar og varelager, selvom der i 

overskrifter var tegnet en 

løsøreforsikring incl. dækning for 

brandskader 

 

• Der var slet ikke tegnet 

driftstabsforsikring, dvs. virksomhedens 

faste omkostninger var ikke 

forsikringsdækket i tilfælde af brand, i 

perioden fra skadens opståen til 

virksomheden havde genoprettet fuldt 

produktionsniveau og status quo på 

omsætningen 

Kort fortalt: Ét erstatningskrav eller en 

brandskade, og virksomheden ville lide et 

milliontab, se sig nødsaget til at afskedige alle 

medarbejderne og lukke helt ned. De 4 

millioner i overskriften kan meget vel være 

virksomhedens egenkapital. Men læg dertil 

tabte værdier, mistet omsætning og 

erstatningskrav, som kan være langt højere. Så 

taler vi helt andre beløb. 

Alligevel betalte virksomheden et sekscifret 

beløb årligt til sit forsikringsselskab. 

Men kan det virkelig være rigtigt? 

Hvem bærer ansvaret for, at tingene er i orden? 

Er denne sag blot en enlig svale, eller trænger 

flere virksomheder til en uvildig gennemgang 
af forsikringerne? 

Vi, i RTM, vil gerne tilbyde en uvildig, fortrolig 

og anonym mundtlig gennemgang af jeres 
virksomheds forsikringsprogram. 

Det skal ikke koste jer noget. 

De eneste vilkår er: 

Du møder personligt op hos RTM i Greve eller 

deltager på AV-møde, når vi gennemgår tingene 

en fredag formiddag. 

Du skal være indstillet på at være den tavse 

lytter, mens vi serverer sandhederne hen over 

bordet, råt for usødet. Vi lægger ikke fingrene 

imellem. Men husk på, at vi gør det for 

din/jeres virksomheds bedste. 

Vores spørgsmål til dig er: Hvad venter du på? 

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. 

Vi forbeholder os retten til at vælge mellem de 

indkomne forsikringsprogrammer. Vi kan derfor 

ikke garantere, at netop jeres virksomheds 

forsikringsprogram bliver udvalgt til denne 
gratis mundtlige gennemgang.

 



Nyt fra RTM Pension 
 

Markedsuro betød negative pensionsafkast i første kvartal 

Det er gået lidt op og ned på finansmarkederne 

i første kvartal af 2018 og det betyder, at de 

fleste pensionsporteføljer er udfordret på 

afkastet år til dato. Typisk ligger afkastet for en 

opsparer med 20 år til 

pensioneringstidspunktet og med en 

middelrisiko investeringsprofil på niveau 

minus 2 til 3 %. Det er lidt forskelligt hvordan 

de respektive pensionsselskaber klarer sig, 

men typisk er dette niveauet.   

2018 startede ellers godt, men siden er det gået 
lidt den forkerte vej. 

Vores generelle anbefaling er fortsat at spare 

op i de såkaldte livscyklusprodukter, og som 

sådan er der ikke grund til den store 

bekymring. Man skal dog nok ikke forvente en 

gentagelse af de seneste års ret gode 

pensionsafkast, og der kan måske også anes 

nogle udfordringer på den lidt længere 
horisont. 

Men udfordringen er jo, at pensionsformuen 

nødvendigvis skal være investeret i noget for at 

skabe afkast og for at bevare købekraften, og 

her er det for de fleste opsparer vores 

anbefaling at vælge de nævnte 

livscyklusprodukter. Dette skyldes ikke mindst, 

at kunderne i disse investeringsordninger 

opnår en god og attraktiv spredning og 

diversificering af investeringsaktiverne, og for 

de fleste pensionsselskabers vedkommende en 

attraktiv kapitalforvaltning til en for de fleste 

leverandørers vedkommende fair omkostning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har I spørgsmål til jeres pensionsordning eller 

denne artikel, er I velkomne til at kontakte 

pensionsekspert Mogens Rosengaard på 26 32 
52 31. 

 

 

 

 

 



Kort nyt 
 

Ledningsejer skal betale for prøvegravninger ved vejarbejde 

Østre Landsret har den 20. februar 2018 

afgjort, at Radius Elnet skal betale for 

prøvegravninger vedrørende ledninger, der var 
i konflikt med planlagt vejarbejde.  

Forpligtelsen til at betale for 

prøvegravningerne følger af gæsteprincippet, 

jf. den dagældende vejlovs § 106, stk. 1. 

Sagen drejede sig om, hvorvidt Radius Elnet 

har pligt til at betale for prøvegravninger, som 

blev foretaget af Københavns Kommune til 

brug for et stort vejarbejde, selvom Radius 

Elnet havde opfyldt sine forpligtelser efter LER-

loven med hensyn til at oplyse kommunen om 

placeringen af selskabets nedgravede ledninger 
- i forhold til LER-lovens tolerancegrænse.  

Sagen har generel betydning for de 

forsyningsselskaber, hvis ledninger ligger i 

vejarealer og for ejerne af vejarealerne 

(vejmyndighederne), hvorfor sagen var henvist 

til Østre Landsret som principiel sag.  

På baggrund af de betragtninger afgjorde Østre 

Landsret, at Radius Elnet skal betale for 

prøvegravningerne i forbindelse med 
vejarbejdet.  

 

 

It-chef skal flere år i fængsel efter hacking

En forhenværende it-chef i en virksomhed er 

blevet idømt 3 ½ års ubetinget fængsel for 

gentagende gange at have hacket it-systemerne 

på sin tidligere arbejdsplads og for at have 

slettet data af væsentlig betydning for 

virksomheden. 

Tiltalte blev i landsretten fundet skyldig for 

bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for 

en samlet værdi af ca. 740.000 kr. Endvidere 

blev han fundet skyldig i hacking under særligt 

skærpende omstændigheder og hærværk af 

betydeligt omfang ved at udføre tre 

hackerangreb mod sin tidligere arbejdsplads, 

hvor han slettede både filer, programmer og 

hele virksomhedens intranet. 

Dommerne udtalte, at reglerne om hacking var 

skærpet for bedre at kunne afspejle 

forbrydelsens alvor i forhold til sårbarheden af 

vores it-baserede samfund og for at straffe 

forbrydelser rettet mod informationer på 

samme niveau som kriminalitet rettet mod 

mere traditionelle værdier i form af penge og 
ting. 

Højesteret fandt, at de tre hackerangreb måtte 

bedømmes samlet, og at overtrædelserne var 

begået under særligt skærpende 

omstændigheder. Højesteret udtalte endvidere, 

at straffen for hackerangreb og hærværk 

isoleret set skulle udmåles til omkring 2 års 

fængsel. På den baggrund blev den samlede 

straf fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder. 

Efter Højesterets markante dom, ligger det nu 

fast, at hacking kan give en hårdere straf end 
tidligere set. 

 

 

 

 



 

35 procents stigning i tyverier fra vare- og lastbiler 

 

Antallet af anmeldte tyverier fra vare- og 

lastbiler steg ifølge helt nye tal fra Rigspolitiet 

med 35,4 procent i 2017 i forhold til året før – 

og med 69,5 procent i forhold i forhold til 2014, 

hvor antallet af anmeldelser begyndte at stige. 

Forsikringsbranchen anbefaler gitre, alarmer 
og mørkning. 

- Det er desværre en beklagelig tendens, vi har 

set over de seneste fire år, og i 2017 er kurven 

for alvor knækket den gale vej. Ofte kan det 

have alvorlige konsekvenser for de berørte 

virksomheder, når værktøjet bliver stjålet og 

sætter arbejdet i stå, indtil værktøj og 

materialer kan erstattes, siger Jan Eske 

Schmidt, underdirektør i en pressemeddelelse 
fra installatørernes organisation Tekniq. 

Tallene fra Rigspolitiet viser, at antallet af 

anmeldte tyverier er steget i hele landet, og hos 

Tekniq oplever man, at sagerne bliver stadigt 
grovere:  

- Vi ser eksempler på, at bilerne simpelt hen 

bliver ”skrællet op” og efterlades med et stort 

hul i siden af bilen eller i bagklappen, så der er 

fri adgang til værktøj og materialer, siger Jan 

Eske Schmidt. 

Kun få sigtelser 

Selvom der i 2017 var hele 8.049 anmeldte 

tyverier fra vare- og lastbiler, så blev der kun 

rejst 343 sigtelser, hvilket svarer til godt fire 

procent af sagerne. Et tal, der bekymrer 

Tekniq: 

- Det viser jo, at det stort set er risikofrit for 

tyvene at lænse varebilerne, og at der er brug 

for at gøre noget ved problemet så hurtigt som 

muligt, siger Jan Eske Schmidt. 

 

 

Overvåget via løbeapp 
 

AP Pension nægter at udbetale førtidspension 

til piskesmældsramt kvinde, der blev overvåget 

via sin løbeapp, trods dom fra ankenævn. 

Ankenævnet for Forsikring har forlangt, at AP 

Pension skal udbetale hende førtidspension, 

men det nægter selskabet. 

Hun er derfor nu nødt til at stævne selskabet, 

hvis hun vil have penge. Det opfordrer 
Ankenævnet for Forsikring hende til at gøre. 

- Det er sjældent, at selskaberne anfægter vores 

afgørelser, siger direktør Kim Sparlund fra 

Ankenævnet for Forsikring. 

Ankenævnet er ikke nogen domstol og kan ikke 
tvinge selskaberne til at følge afgørelserne.  

 

 

 

 

 

Men der findes regler om, hvad der skal ske, 

når et selskab ikke respekterer afgørelserne. 

- Vi skriver til kunden og opfordrer dem til at 

kontakte en advokat, siger Kim Sparlund.  

Sagen om kvinden har vakt opsigt, blandt andet 

fordi AP Pension har overvåget kvinden ved 

hjælp af løbeappen Endomondo. 

De mener, hendes helbred er meget bedre, end 

hun selv siger. Derfor har de helt frataget 

hende den førtidspension, som hun ellers har 

fået gennem nogle år. 

Hun klagede til ankenævnet, der siger, at AP 

Pension skal udbetale hende halvdelen af 

pensionen. Det vil selskabet bare ikke rette sig 
efter. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


