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Kære læsere 

Velkommen til RTM’s første nyhedsbrev i 

2019.  

Vi starter det nye år ved at kigge tilbage på 

det gamle. 2018 var et godt og travlt år for 

RTM.  

Der kom en ny lov om forsikringsformidling, 

der betød – og betyder – øget uddannelse af 

vores medarbejdere og aflæggelse af 

kompetenceprøver. Persondataforordningen 

skulle implementeres, og som for alle andre 

virksomheder trak det mange ressourcer.  

Ny brandingplatform skulle indarbejdes og 

præsenteres, og vi oplevede at vores kunder 

og leverandører modtog det nye brand 

positivt. Vores IT-selskab IT-ShareVision fik 

også afsluttet en række store opgaver, der 

skal hjælpe med at gøre vores kundeservice 

endnu bedre. 

Vi fik den største tilgang af nye 

virksomheder i forsikring og pension i RTMs 

historie. Det gjorde også, at vi kunne byde 

velkommen til fem nye dygtige 

forsikringsmæglere. 

Fundamentet for at arbejde proaktivt og 

struktureret er styrket, og det indebærer 

bedre skadehjælp, ingeniørbistand, 

risikostyring, udbudsrunder med faldende 

præmier og bedre betingelser både i 

forsikring og pension.  

Er der emner, som ønskes uddybet, er I 

meget velkommen til at kontakte os for 

yderligere.  

Venlig hilsen 

Leif Rexen, Adm. Direktør 

RTM A/S

I denne måneds nyhedsbrev  

Nyt fra RTM Forsikring 

• Er du dækket efter en skade? 

• Ugens dom: Underentreprenør ikke 

pålagt ansvar for mangler 

Nyt fra RTM Pension 

• Mange pensionskunder fik røde tal i 

2018! 

 

Kort nyt  

• Nu kan du blive klogere på 

ejerskifteforsikringen 

• Gebyr for manglende ansvarsforsikring 

indført 

• Forsikringsfusk i de store byer 

• Selskaber afslører langt mere svindel 

med forsikringer 

• Forsikring mod skjulte boligskader er 

på vej ud 

 



RTM Forsikring  

Jesper Juul Hansen 

Risikorådgiver, Bygningsingeniør 

Nyt fra RTM Forsikring 
 

Er du dækket efter en skade? 

Hvis din virksomhed er ude for en skade, kan 

man så være sikker på forsikringen dækker?  

Typisk er det forsikringsbetingelserne, der 

bestemmer, om der er dækning efter en 

skade. Men når det er sagt, kigger man på 

forsikringsklausulerne, der er udvidelser af 

de almindelige betingelser. Klausulerne er 

specifikke beskrivelser, sikringstiltag eller 

undtagelser, der skal overholdes, før 

forsikringen dækker. 

Overholdes forsikringsklausulerne ikke, kan 

det blive dyrt, da erstatningen helt kan 

frafalde jævnfør forsikringsaftalelovens §45 

og §51. 

Vi oplever tit, at selv de bedst gennemgåede 

forsikringspolicer har udfordringer i 

forbindelse med klausulerne – måske er det 

dagligdagens stress og jag, der gør, at man 

ikke har fokus på de ekstra krav i 

forsikringspolicen, hvorved de bliver glemt. 

Andre gange kan det være en fejl eller en 

automatisk indsat klausul, der er kommet i 

policen, som virksomheden aldrig har kunne 

overholde. 

 

 

 

 

 

Mange forsikringsprogrammer er lavet uden, 

at virksomheden fysisk er gennemgået. 

Derfor kan der være uhensigtsmæssige 

fraskrivelser i forsikringspolicerne, der er 

svære at opdage for både virksomheden og 

forsikringsmægleren. Det sker typisk enten 

ved nytegning eller fornyelse, men også ved 

ombygning, udvidelse eller anden ændring i 

virksomheden. 

 

 

 

 

 

 

Vi har set eksempler på, at policeklausuler 

er i direkte uoverensstemmelse med 

virkeligheden, hvorfor specifikke områder 

herunder maskiner, krav om brandtekniske 

anlæg, tyverisikring osv. er beskrevet 

forkert.  

Derfor risikerer den enkelte virksomhed at 

stå med en udfordring i en skadessag, da en 

erstatning vil kunne reduceres eller helt 

frafalde, fordi klausulerne i 

forsikringspolicerne ikke er overholdt. 

Risikoen for at kunne overse en enkelt lille 

detalje er stor, hvis ikke den enkelte 

virksomhed er grundigt gennemgået. 

Lad RTMs Risikorådgivere lave en 

klausulgennemgang og få gransket 

virksomhedens risiko. RTM udfærdiger et 

certifikat, der viser, at virksomheden 

overholder forsikringsklausulerne ved 

gennemgangen. 

Hvis der er områder, der er i strid med 

forsikringsklausuler, lovgivning eller andre 

forsikringsmæssige krav og sikringstiltag, 

sørger RTM for at oplyse virksomheden om 

dette i en anbefalingsrapport, som 

virksomheden nemt kan bruge til at styre sin 

risiko. 

Kontakt RTMs risikorådgivere, så finder vi 

den rigtige løsning for virksomheden, så 

ubehagelige økonomiske konsekvenser 

undgås. 



Simon Heising  

Entrepriseadvokat 

Nyt fra RTM Forsikring 
 

Ugens dom: Underentreprenør ikke pålagt ansvar for 

mangler 

Ugens kendelse er afsagt af Voldgiftsretten 

primo december 2017 og vedrører mangler 

ved et udført jord- og betonarbejde i 

forbindelse med opførelse af et væksthus på 

et gartneri.  

På hovedentreprenørens (HE) opfordring, 

afgav underentreprenør (UE) tilbud på gulv i 

en pakkehal og gange i et drivhus. UE var 

herefter alene forpligtet til at levere de 

ydelser, der var beskrevet i de to tilbud.  

Sagen angik hvorvidt der var mangler ved 

UE’s ydelse, om UE i så fald havde fortabt 

sin afhjælpningsret og om UE skulle betale 

udbedringsomkostninger.  

Angående gulvet i pakkehallen, blev 

tilbuddet givet uden at der var stillet 

specifikke krav til betonstyrke, udfaldskrav, 

slidstyrke og belastninger på gulvet. UE var 

alene blevet gjort bekendt med, at gulvet 

skulle anvendes i en pakkehal, hvor der 

skulle køre blomstervogne med plastikhjul.  

Ved gangene i området ved rampen mod 

”læsseområdet”, opstod der revner i 

betonen. UE havde inden sagens anlæg 

tilbudt at afhjælpe. Bygherren (BH) havde 

imidlertid ikke ønsket at lade UE afhjælpe. 

BH havde forud for sagen ved voldgiftsretten 

anlagt sag mod HE ved byretten, hvorved der 

blev indhentet to skønserklæringer, inden 

byretssagen blev forligt. UE havde overfor 

HE i forbindelse med byretssagen 

tilkendegivet, at selskabet ikke ønskede at 

beskæftige sig med denne eller det 

omhandlede syn og skøn, hvorfor UE således 

ikke var part i skønssagen.  

Voldgiftsretten 

Voldgiftsretten fastlagde indledningsvist, at 

HE skulle bevise, at UE ikke havde udført 

arbejdet i overensstemmelse med selskabets 

tilbud eller fagmæssigt korrekt, jf. AB 92 § 

30, stk. 1.  

Da UE ikke havde været part i skønssagen 

ved byretten og i øvrigt havde bestridt en 

del af de forudsætninger, som skønsmandens 

besvarelser byggede på, fandt 

voldgiftsretten, at de fremlagte 

skønsrapporter alene kunne tillægges 

begrænset bevismæssig værdi.  

 

 

 

 

 

Voldgiftsretten fandt det således ikke bevist, 

at UE ikke havde udført gangene i drivhuset 

og betongulvet i pakkehallen i 

overensstemmelse med selskabets 

forpligtelser i forhold til de afgivne tilbud 

eller fagmæssigt korrekt.  

Voldgiftsretten fandt herefter, at der ikke 

var grundlag for at tilkende HE noget beløb 

som erstatning for revnerne i betonen i 

gangene, da UE havde haft afhjælpningsret 

og BH havde afslået UE’s tilbud om 

afhjælpning.  

Hvad kan vi lære af denne kendelse? 

Det bemærkes, at voldgiftsretten lagde til 

grund, at de ikke kunne anse 

underentreprenøren som part i skønssagen 

ved byretten, hvorfor skønssagen kun kunne 

tillægges begrænset bevismæssig værdi ved 

voldgiftsretten. Dette tyder på, at 

underentreprenøren ikke har været 

procestilvarslet eller adciteret korrekt under 

byretssagen.  



RTM Pension  

Mogens Rosengaard 

Direktør, Firmapensionsekspert 

Nyt fra RTM Pension 
 

Mange pensionskunder fik røde tal i 2018! 
 

 

”Ingen grund til panik – ta’ det roligt” 

Efter en længere årrække med endog rigtigt 

gode renteafkast til pensionsopsparerne, så 

endte 2018 med røde afkasttal for de fleste 

pensionskunder.  

Umiddelbart er der ingen grund til panik, og 

vores råd til alle som sparer op til pension 

er, - ta´ det roligt. Sådan oplever jeg også, 

at de fleste af vores kunder agerer, og det 

er en glæde at konstatere, at mange flere af 

vores kunder i dag forstår hvordan 

pensionsordningerne virker og er investeret, 

og tager det roligt, når det går op og ned. 

Pensionsopsparinger er langsigtede 

investeringer. Derfor er det vigtigt at have 

den lange tidshorisont for øje, når 

investeringsaktiverne vælges. For over tid at 

opnå et forventet realafkast, er det 

nødvendigt med en vis risikotagning ved valg 

af pensionsprodukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vores vurdering, at 

pensionsopsparerne har de bedste 

forudsætninger for afkast i de såkaldte 

livscyklusbaserede markedsrenteprodukter.  

 

 

 

 

 

Disse ordninger giver bedst mulighed for, at 

pensionsselskabet kan vælge det bedste mix 

af investeringsaktiver. Det er det 

pensionsopsparerne i det lange perspektiv 

har størst fordel af, og derfor er det vores 

standard anbefaling.  

Pensionsopsparere med de såkaldte 

gennemsnitsrenteordninger ser umiddelbart 

nu og her ikke et negativt afkast i 

kontoregnskabet, men den fremtidige 

kontorente vil være påvirket af det negative 

afkast i årene fremover. Så denne type 

opsparing går heller ikke fri af udviklingen, 

når der er røde afkasttal. 

Historien har blot endnu engang vist, at det 

går op og det går ned engang imellem. 

Pensionsopsparing er for alle en langsigtet 

investering, - det gælder også for de fleste 

pensionister.  

For en pensionist skal pengene jo holde 

resten af livet, og også i den periode er det 

vigtigt, at pengene til en vis grad er 

offensivt investeret, så pensionsformuen 

over tid præsterer et realafkast, som kan 

danne grundlag for en fornuftig 

pensionsudbetaling. 

Det er dog meget forskelligt, hvorledes de 

respektive pensionsselskaber har klaret sig 

med hensyn til afkast på sammenlignede 

kundeprofiler, men det vender vi tilbage 

med i et senere nyhedsbrev.  

Kontakt vores kundeservice på 43 53 14 44 

eller din sædvanlige kontaktperson hos RTM, 

hvis du har brug for råd eller vejledning.  

 

 

 



RTM Forsikring  

Henning Toftager 

Direktør, Forsikring 

Kort nyt 

 

Nu kan du blive klogere på ejerskifteforsikringen 

 

Forsikring & Pension har præsenteret en ny 

værd-at-vide guide, som skal hjælpe 

forbrugerne med at få styr på 

ejerskifteforsikringer.  

Underdirektør i Forsikring & Pension Hans 

Reymann-Carlsen forklarer, at en god 

tommelfingerregel, når man skal vælge 

forsikring, er, at man altid skal sammenligne 

sit hus med et tilsvarende hus af samme 

alder og stand.  

Han siger, at Forsikring & Pension håber, at 

den nye guide kan være behjælpelig for 

forbrugerne, når de skal forstå 

ejerskifteforsikringen ved køb af hus. 

 

 

 

 

Gebyr for manglende ansvarsforsikring indført

50.000 køretøjer på vejene har i dag ikke 

den lovpligtige ansvarsforsikring. Det kan 

koste ejeren eller brugeren dyrt, hvis han 

eller hun påkører og invaliderer et andet 

menneske uden at være forsikret.  

 

 

 

 

 

For at få flest mulige til at få orden i deres 

forsikringsforhold trådte en ny lov i kraft 1. 

januar 2019. Den aktiverede et dagsgebyr på 

250 kroner hos de, der fra årsskiftet ikke 

havde forsikret deres køretøj.  

En stor kampagne vil informere om 

dagsgebyret, som et stort flertal i 

befolkningen, ifølge Epinion, også finder 

rimeligt.  

- Hvis ejeren eller brugeren af et uforsikret 

køretøj påkører og invaliderer et andet 

menneske, kan den økonomiske erstatning til 

den tilskadekomne løbe op i millioner af 

kroner, siger Maria C. Dyrehauge, leder af 

DFIM – Dansk Forening for International 

Motorkøretøjsforsikring, der som garantifond 

kan udbetale erstatning til de, der er blevet 

påkørt af et uforsikret eller ukendt køretøj 

og kommet til skade. 

Loven gør det muligt for DFIM at opkræve et 

gebyr på 250 kroner hos de uforsikrede for 

hver dag, man ikke har en ansvarsforsikring 

på fx sin knallert, bil eller motorcykel. 

Da Steffen kørte galt 

I Kundby nær Holbæk sidder Steffen Lomholt 

Ejlertsen på 25 år og tænker to år tilbage, 

hvor han sparede den ellers lovpligtige 

ansvarsforsikring væk. Det fortryder han i 

dag. 

- Jeg kørte i bilen en dag, hvor jeg på et 

tidspunkt kommer til at påkøre en anden bil. 

Her kommer en passager til skade. Ulykken 

bliver meldt til DFIM, som i første omgang 

udbetaler erstatning til den tilskadekomne. 

Men den udgift skal jeg i sidste ende selv 

betale. Og det løber op i rigtig mange 

penge, som jeg nu afbetaler. 



 

Selskaber afslører langt mere svindel med forsikringer 

 

Antallet af sager om forsikringssvindel steg 

med 21 procent fra 2016 til 2017, viser ny 

rapport. 

Flere og flere danskere bliver afsløret i at 

svindle med deres forsikringer, viser en 

opgørelse offentliggjort af 

brancheorganisationen Forsikring & Pension. 

Det skriver Berlingske. 

 

 

 

 

Fra 2016 til 2017 steg antallet af sager om 

forsikringssvindel således med 21 procent. 

Svindlen, der blev opdaget, fordelte sig i 

2017 på 3943 sager og udgjorde 594 

millioner kroner. 

Men det er kun toppen af isbjerget, lyder 

det fra Forsikring & Pension. Internationale 

undersøgelser peger på, at op mod ti 

procent af de samlede 

erstatningsudbetalinger går til svindel.  

Og det er brancheorganisationens vurdering, 

at de ærlige kunder kunne spare omkring 

1600 kroner årligt per husstand, hvis der 

ikke blev svindlet.  

 

Forsikringsfusk i de store byer

I en ny rapport om forsikringssvindel af 

brancheorganisationen Forsikring & Pension 

oplyses det, at forsikringssvindel er et 

særligt stort problem i de større byer 

sammenlignet med resten af Danmark.  

På Bornholm er der således stort set ikke 

konstateret forsikringssvindel, når det 

kommer til tingskader.  

På Københavns Vestegn og i Hovedstaden 

bliver der derimod svindlet 40-50% mere 

med forsikringen sammenlignet med 

landsgennemsnittet. 

 

 

 

Forsikring mod skjulte boligskader er på vej ud

 
En række forsikringsselskaber, inkl. Codan 

og Tryg, har valgt at droppe de særlige 

ejerskifteforsikringer.  

Omkring hver femte klage til Ankenævnet 

for Forsikring i 2017 omhandlede 

ejerskifteforsikring, og det er blandt andet 

disse problemer, der har fået selskaberne til 

at nedlægge forsikringerne.  

 

 

 

Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør i 

Forsikring og Pension, udtrykker bekymring 

for denne udvikling.  

Selskaber som Gjensidige og Frida tilbyder 

stadig de særlige forsikringer.  


