
  

  

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 4 - 2019 
 

 

Kære læsere 

 

Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for april. 

 

Hos RTM Forsikring kan du læse om kreditforsikring – og hvorfor det er en god idé at 

tegne sådan en. 

 

RTM Pension ser på den højaktuelle debat om den senere folkepensionsalder og 

kommenterer på den økonomiske betydning og gevinst af den reelt senere 

tilbagetrækning. 

 

I de korte nyheder kan du blandt andet læse om, at vi danskere taber store penge 

på de ekstreme klimabegivenheder, der finder sted i disse år. 

 

Er der emner, som ønskes uddybet, er I meget velkommen til at kontakte os for 

yderligere. 

 

Venlig hilsen 

 

Leif Rexen, Adm. Direktør 

RTM – For ansvarlige beslutninger 

 

 

I denne måneds nyhedsbrev 
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• Hvorfor tegne kreditforsikring? 
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Nyt fra RTM Forsikring 
 

Kreditpanik - Udsolgt, udsolgt, udsolgt 

 

 

Tusindvis af kunder er de seneste uger gået forgæves efter elartikler i Silvan. 

 

- Jeg erkender, at vores elafdeling i halvanden måned ikke har set specielt heldig 

ud, vurderer Morten Juel, kommerciel direktør i Silvan. 

 

En afdelingschef forklarer, at elgrossisten Lemvigh-Müller A/S frygter, at Silvan går 

konkurs som Fætter BR 

 

- Og derfor nægter grossisten at levere ledninger, stikkontakter kabel-clips og så 

videre med de sædvanlige tre måneders kredit, siger han. 

 

Kredit-panik 

Morten Juel bekræfter, at de svigtende leverancer skyldes dårlig kredit-rating, men 

han forsikrer om, at frygten for manglende betalinger er aldeles ubegrundet. 

 

- Selvom Silvan er 50 år gammel, er vi teknisk set en nystartet virksomhed pr. 

september 2017, da vi blev solgt til vores nuværende ejer, Aurelius. Det er 

velkendt, at en nystartet virksomhed ikke er født med den bedste kredit-rating, så 

der har der været nogle udfordringer med nogle få leverandører, siger han. 

 

- Kreditforsikringen har enkelte steder været nedsat for Silvan, og det gælder også 

andre detailhandelskæder. Det kan sagtens være sporene fra Top Toy og Fætter 

BR, der skræmmer, siger han. 

 

Lemvigh-Müller har en kommunikationschef, Line Møller Blankholm, som ikke vil 

udtale sig. Det vil den Lemvigh-Müller-ejede handelsvirksomhed Elworks A/S, som 

leverer elartiklerne til Silvan, heller ikke. 



 

 

Hvorfor tegne kreditforsikring? 
 

 

Det kan være meget fornuftigt at styre sine kreditorer via en kreditforsikring. 

 

Mange virksomheder bruger kreditforsikringen til dels at få dækning for f.eks. af et 

udestående, hvis en kreditor går konkurs, men også for at få testet 

kreditværdigheden hos en ny kunde. Det kan være svært at vurdere for 

virksomhederne selv, men kreditforsikringsselskaberne har adgang til mange 

databaser og dermed oplysninger omkring kundens økonomi og eventuelle 

betalingssikkerhed. 

 

Der er et begrænset antal kreditforsikringsselskaber på det danske 

forsikringsmarked, primært er det Euler Hermes, Atradius og Coface, men nye 

selskaber er på vej, hvilket RTM hilser velkommen. Senest har AXA/XL meddelt, at 

de er på vej med forsikring til det Danske marked. 

 

RTM samarbejder med alle forsikringsselskaber, der er repræsenteret i Danmark - 

og dermed også med alle kreditforsikringsselskaberne. 

 

Kontakt din forsikringsmægler hos RTM for at høre mere om, hvad vi kan gøre for 

jer på dette område. 

 

 

Nyt fra RTM Pension 
 

Senere tilbagetrækning redder økonomien 
Af Mogens Rosengaard, Direktør, RTM Pension 

 

Den reelt senere tilbagetrækning (pensionering), som vi oplever blandt vores 

kunder, redder ”pensionsøkonomien” for mange kommende pensionister. 

 

Over de sidste 5-10 år har vi oplevet, at den reelle tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet har skubbet sig en del år. 

 

For bare 5 år siden var det næsten mere reglen end undtagelsen, at lønmodtagerne 

over en bred kam valgte – eller blev nødt til - at gå på efterløn eller pension fra 60–

62-årsalderen. 

 

Dette billede har de senere år ændret sig signifikant. I dag ser vi, at de fleste bliver 

på arbejdsmarkedet til de når eller er tæt på folkepensionsalderen. En del 

fortsætter sågar med at være erhvervsaktive efter opnået folkepensionsalder. Den 

senere tilbagetrækning skyldes nok primært 2 ting: 

 

Det ene er, at sundhedstilstanden generelt set er væsentligt forbedret i dag i 

forhold til det billede, vi så for blot få år tilbage. Og at mange på min egen alder - 

plus/minus 60 år - ikke føler sig ”gamle nok” til at gå på pension. 

 

Det andet er, at det går godt i det danske erhvervsliv. Virksomhederne efterspørger 

og har brug for rutineret arbejdskraft. Netop seniorgruppen er for mange 



virksomheder en vigtig ressource, som besidder vigtige egenskaber for 

virksomhederne. Og ikke mindst også har ry for at være en stabil arbejdskraft. 

  

 
  

  

… Og så er det godt for pensionsøkonomien. 

 

For pensionsøkonomien er det også rigtig godt med flere år på arbejdsmarkedet. 

For mange betyder det, at privatøkonomien som pensionist bliver væsentligt 

styrket af den senere tilbagetrækning. Og det gør, at økonomien i tiden som 

pensionist kan understøtte et attraktivt otium, som alle jo nok drømmer om. 

 

Det skyldes, at gevinsten ved at blive på arbejdsmarkedet er, at der også bliver 

indbetalt til firmapensionsordningen i flere år - og i den anden ende er der færre 

år, pengene skal strækkes over.  

  

 
 

Den reelt senere tilbagetrækning er for mange med til at give pensionsøkonomien 

det ”skub”, som gør, at når pensionsalderen så endelig bliver en realitet, så er 

pensionsøkonomien også væsentligt forbedret og hænger bedre sammen med 

ønskerne. 

 

Gevinsten ved, at sundhedstilstanden er blevet forbedret, er også, at vi er i stand 

til at forbruge mere som kommende pensionister, og det stiller krav til, at 

pensionsformuen skal have en vis størrelse, når man går på pension. Og det hjælper 

de flere år på arbejdsmarkedet med at sikre. 

 

Jeg kan også sige det på en anden måde: Det er et fåtal, som reelt har 

pensionsopsparing eller disponibel formue nok til at gå på pension allerede som 60-

årig. I hvert fald hvis vi skal lytte til, hvad de fleste siger, de har af drømme til 

oplevelser i pensionisttiden. 



 

 

Fra RTMs side følger vi den politiske debat aktivt og med stor interesse. Pension og 

tilbagetrækning er et vigtigt emne og p.t. en politisk kastebold. Uagtet at vi 

oplever en generel forbedring af sundhedstilstanden, må vi også erkende, at der er 

personer på arbejdsmarkedet, som enten er stærkt nedslidte eller udbrændte efter 

mange år på arbejdsmarkedet. 

 

Og hvor der efter vores opfattelse er et behov for, at vores sociale system skal 

kunne holde hånden under dem, når de helt eller delvist af helbredsmæssige 

grunde må forlade arbejdsmarkedet ”før tid”. 

 

  

  

En lidt tidligere folkepensionsalder løser ikke problemet! 

 

Derfor håber jeg vi får en politisk løsning i form af en forbedret 

seniorførtidspensionsmodel og ikke mindst en forbedret lovgivningsunderstøttet 

mulighed for delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, - især for denne sårbare 

gruppe, men også for en bredere gruppe af fremtidens seniorer. 

 

 

Kort Nyt 
 

Efter dansk forsikringskrak: 165.000 britiske policer skifter 

hænder - dansk firma blandt aftagere 

 

I december måtte Qudos Insurance kaste håndklædet i ringen. Efter længere tid 

med økonomiske kvaler gik selskabet konkurs, og det gik blandt andet ud over 

selskabets kunder i Storbritannien, hvor selskabet havde en stor del af sin 

forretning. 

 

Nu har en stor del af de britiske kunder dog fået flyttet deres policer over til andre 

leverandører – heriblandt et dansk forsikringsfirma. 

 

Hele 165.000 britiske policer er således blevet flyttet til andre selskaber. Der er 

hovedsageligt tale om forsikringspolicer på motorområdet, og policerne er gået til 

blandt andet Trinity-Lane Insurance Company. 



 

  

Qudos Insurance gjorde sig også i forsikring af kæledyr, og her skifter 900 policer 

hænder, så kunderne fremover forsikres af danske ETU Forsikring, der har base i 

Sønderjylland. 

 

For disse policer gælder det i øvrigt, at kunderne har krav på tilbagebetaling af 

præmier. Flytningen af policer er sket med hjælp fra den danske Garantifond for 

Skadesforsikring og den britiske pendant The Financial Services Compensation 

Scheme samt konkursboet i Qudos Insurance. 

 

 

 

Kapitalfond får 373 mio. af forsikring efter kæmpe tab på 

køb af isgigant 
 

 

Kapitalfonden FSN Capital får den fulde forsikringssum udbetalt efter købet af 

virksomheden Gram Equipment, som man troede var en virksomhed i vækst. 

Fondens britiske forsikringsselskab, Liberty GTS, har givet medhold i, at fonden fik 

falske informationer inden den købte virksomheden af Procuritas. 

  

Derfor modtager FSN Capital nu 373 millioner kroner i forsikringssum. Fonden har 

desuden anlagt en voldgiftssag mod Procuritas, ligesom man også har lagt sag an 

mod dennes tidligere topledelse og medlemmer af bestyrelsen. 

 

 

Debat: Skandalesag er god for forsikringsselskaberne 
 

Journalist Morten Elstrup skriver i en kommentar i Børsen, at skandalesagen med 

Gram Equipment er god for både FSN og de forsikringsselskaber, der sælger den 

såkaldte Warranty & Indemnity-forsikring. 

  



 

 
  

Han påpeger, at disse forsikringsselskaber kan bruge den betaling på 50 millioner 

euro, som FSN har modtaget fra forsikringen, til at fortælle kapitalfonde om, hvor 

god en idé det er at lade sig forsikre i forbindelse med virksomhedshandler. 

 

Forsikringerne har eksisteret i mange år, men er blevet billigere med tiden. Typisk 

vil en W&I-forsikring koste 1-1,5 % af købesummen. 

 

 

Tryg overrasker positivt 
 

 

Tryg har haft en fornuftig start på 2019 og står efter første kvartal med et 

forsikringsteknisk resultat på 626 millioner kroner, hvilket er 11% højere end første 

kvartal i 2018. 

 

Koncernchef Morten Hübbe er tilfreds med resultatet, og han mener, det skyldes en 

positiv udvikling i kerneforretningen samt opkøbet af Alka, der fandt sted i 

efteråret. 

 

 

 



 

Danskerne har tabt næstmest på ekstreme 

klimabegivenheder i Europa 
 

 

Målt per indbygger er Danmark det land i Europa, der har tabt næstmest til 

ekstreme vejr- og klimabegivenheder i perioden 1980 til 2017, nemlig 14,500 

kroner. 

 

Ifølge underdirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension Torben Weiss 

Garne, så skyldes det, at vi i Danmark er meget rige og har valgt at koncentrere 

denne rigdom langs kysterne i lavtliggende områder, hvorfor vi er sårbare over for 

oversvømmelser. 

 

Grundet de accelererende klimaforandringer kan vi forberede os på mere ekstremt 

vejr i fremtiden, men ifølge kommunikationschef i Topdanmark Jens Langergaard, 

er tilpasningen allerede startet. 

 

 

Analyse: Velfærdsforsikringer er det største politiske tabu 

- men de kommer 
 

 

Berlingskes samfundsredaktør Bent Winther vurderer i en analyse, at 

velfærdsforsikringer – ”en garanti for ældrepleje, regelmæssig rengøring og meget 

andet i alderdommen” – vil blive mere udbredt. 

 

Ifølge Winther gennemgår samfundet en forandring fra det kollektive til det 

individuelle, og den gennemsnitlige borger vil i højere grad have flere private 

forsikringer og i mindre grad benytte sig udelukkende af statens ydelser. Winther 

nævner sundheds- og lønforsikringer som eksempler på denne tendens, der går 

forud for velfærdsforsikringer. 

 

 

 

 

Rådgivers forsikringsforhold 
 

Med den nye ABR18-reform er den tidligere aftale mellem bygherre og rådgiver i 

ABR89 blevet opgraderet, så aftalen nu indeholder en bestemmelse om rådgiverens 

forsikring. 

 

Nu fremgår det, at rådgiveren skal have en erhvervsansvarsforsikring og en 

professionel ansvarsforsikring eller en projektansvarsforsikring, der er en udvidelse 

af en almindelig ansvarsforsikring, der knytter sig til enkelte projekter. Hvis ikke 

der er tegnet projektansvarsforsikring, så har rådgiveren i den nye reform nu et 



 

erstatningsansvar, der svarer til det dobbelte af rådgiverhonoraret. 

 

 

 

 

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: 

PATRICIA PICCININI 

– EN KÆRLIG VERDEN 

 

9. februar til 8. september 2019 
 

Det er magisk, det er dragende, det er foruroligende og det er bizart – Patricia 

Piccininis (f. 1965) særegne verden byder på en helt unik oplevelse. 

 

ARKENs iscenesatte og stemningsmættede udstilling udfolder den australske 

kunstners praksis i al dens bredde med video, små og store hyperrealistiske 

skulpturer og installationer. 

 

Udstillingen inviterer publikum med på en forunderlig rejse igennem en række 

livagtige scener, hvor hybride skabninger interagerer i forskellige hverdagsagtige 

mailto:event@rtm.dk


 

situationer. I Piccininis legesyge og grænsesøgende univers har digitale og 

bioteknologiske muligheder formet nye hybride livsformer. 

 

 

Om kunstneren: 

Patricia Piccinini (f. 1965) er født i Freetown i Sierra Leone, Vestafrika. I 1972 emigrerede 

familien til Australien, hvor Piccinini er vokset op. I dag bor og arbejder Piccinini i 

Melbourne med sin mand, kunstneren Peter Hennessey, og deres to børn Hector og Roxy. 

Piccinini har en bachelor i økonomihistorie fra Australian National University og en 

bachelor i billedkunst fra Victorian College of the Arts i Melbourne, hvor hun siden 2017 

har arbejdet som professor. 

  

 

 

Hjemmeside 

 

LinkedIn  
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