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Kære læsere

Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for august.

Hos RTM Forsikring ser vi blandt andet på et problem med en bestemt type
beton. Eksperter frygter, at der kan være en gentagelse af MgO-sagen på vej.

Og så forsøger vi hos RTM Pension at besvare et spørgsmål, som ofte kommer,
når snakken falder på pensionsudbetalinger. Det er spørgsmålet om, hvem der
skal have pengene i tilfælde af dødsfald. Vi gør dig nemlig klogere på
begunstigelse. 

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

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
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Nyt fra RTM Forsikring

Er der en ny MgO-sag på vej?

Fugtskader, afgasning og manglende styrke: Ny letvægtsbeton volder
problemer.
Af Henning Toftager, direktør. RTM Forsikring

Problemet er EPS-beton. Og Niels Bohr Instituttet i København er blandt de
byggerier, der har haft problemer med det. Her måtte man skovle flere
tusinde kvadratmeter EPS-beton af, fordi betonen blev fyldt med vand
undervejs i byggeriet. 
 
EPS-beton kan beskadige gulve, tage og vægge samt føre til skimmelsvamp og
frigivelse af pentangas i bygningen. Alligevel er materialet udbredt, og der er
ingen officielle anvisninger eller retningslinjer på området.

Hvad er EPS-beton?
EPS-beton er en ny form for letvægtsbeton, der
består af cement, polystyrenkugler og vand. Det
anvendes i byggebranchen som isoleringsmateriale
til blandt andet gulve, vægge og tage.
Men materialet kan medføre problemer, når det
tages i brug. 

Kan være for svagt
EPS-beton kan eksempelvis være et problem til
gulvbrug. Her kan betonen være for svag til at kunne klare eventuelle tryk.

Det fortæller Tommy Bunch-Nielsen, der er direktør og rådgivende
civilingeniør hos ingeniørfirmaet Bunch Bygningsfysik.

- Vi har tilfælde, hvor EPS-betonen er for svag til at bære gulvet, hvilke kan
føre til skader. Derudover har der også været tilfælde, hvor gulvvarmeslanger
sprang og opfugtede gulvet, fortæller han.

Tommy Bunch-Nielsen har sammen med folk fra blandt andet
brancheforeningen Træinformation og Statens Byggeforskningsinstitut
deltaget i et møde hos Det Stående Byggepanel. Her har diverse parter
fremlagt undersøgelser og eksempler på, at EPS-beton kan volde problemer.

Der findes ingen officielle tal for, hvor udbredt brugen af EPS-beton er, men



Tommy Bunch-Nielsen vurderer, at det efterhånden bruges til ca. 100.000-
200.000 kvadratmeters nyt byggeri om året.

Udover manglende styrke i betonen og risikoen for sprængte
gulvvarmeslanger kan det også være problematisk at anvende EPS-betonen til
tagterrasser og tage, fordi isoleringsmaterialet har svært ved at håndtere
fugt, viser erfaringerne.

- Når EPS-betonen bruges til isolering af tage og tagterrasser, har vi også
erfaret, at det bliver fyldt med vand, fordi det skal nå at hærde, inden man
laver taget færdigt. Hvis det så bliver regnvejr i mellemtiden, bliver betonen
fyldt med vand, og så kan man ikke få det tørret ud igen, siger Tommy Bunch-
Nielsen.

Derfor er der risiko for fugtskader og skimmelsvamp, hvis tagbyggeriet ikke er
i komplet læ for eventuel regn under byggeriet.

Problemer på Niels Bohr Instituttet 
På Niels Bohr Instituttet i København havde man benyttet sig af EPS-beton og
var senere hen nødt til at skovle flere tusinde kvadratmeter EPS-beton af,
fordi betonen blev fyldt med vand undervejs i byggeriet.

EPS-betonen er relativt ny, og der er ikke implementeret officielle regler
eller anvisninger for brugen af isoleringsmaterialet, og det kan gøre brugen af
EPS-betonen risikabel.

Det vurderer Tommy Bunch-Nielsen.

- I dag er det overladt til leverandøren at fastsætte kravene. Derefter står
entreprenører og rådgivere med øget ansvar, fordi de vælger et nyt og
udokumenteret materiale, som der
ikke er nogen regler for, siger
Tommy Bunch-Nielsen.

Og derfor kan det få konsekvenser,
at man fortsat benytter sig af EPS-
betonen uden at have defineret
sammenhængende regler og uden at
have tilstrækkelig dokumentation
for, hvordan betonen fungerer.

- Vi skal være forsigtige med, at vi ikke får et materiale, der breder sig i hele
bygninger, uden at vi helt har styr på, hvad det skal kunne, og hvad reglerne
skal være for det, siger Tommy Bunch-Nielsen.

Pentangas i boligbyggeri
På mødet hos Det Stående Byggepanel blev deltagerne orienteret om et
tilfælde, hvor EPS-betonen blev benyttet i store tykkelser til at udfylde
vægge i en boligbygning. Når EPS-betonen hærder, frigiver den varme, og i
tilfælde af store tykkelser, kan den frigivne varme blive et problem.

- Vi har set et enkelt tilfælde, hvor man har brugt EPS-beton til udfyldning af



vægge, hvor der blev udviklet så meget varme, at polystyrenen i materialet
begyndte at afgive pentan og andre gasser, som kan påvirke indeklimaet,
siger Tommy Bunch-Nielsen.

Den afgivne pentangas var i denne sag skyld i, at beboerne i en af bygningens
lejligheder var tvunget til at flytte ud grundet indeklimaproblemer.

Kirkeråd franarret knap en million kroner via
mailsvindel

Danske Kirkers Råd er blevet franarret halvdelen af sit årlige budget.
Pengene er blevet sendt til udlandet.
Af Henning Toftager, direktør. RTM Forsikring. 

Organisationen Danske Kirkers Råd er blevet franarret næsten en million
kroner.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

I sommerferien modtog en medarbejder i Danske Kirkers Råd tilsyneladende
en hastemail fra generalsekretæren. Der skulle overføres penge til nogle
bestemte kontonumre, lød beskeden til den mangeårige
økonomimedarbejder.

Medarbejderen bad først om at få de nødvendige bilag og en forklaring på,
hvad beløbet skulle bruges til. Men da han efterfølgende blev beordret til
bare at overføre pengene med det samme, adlød han.

Det var først, da generalsekretær Mads Christoffersen vendte tilbage fra ferie
i begyndelsen af august, at det stod klart, at det ikke var ham, der havde
sendt de mange mails.

De var derimod fra en svindler, som fik narret
det danske organ for kristne kirker og
organisationer til at overføre tre beløb, der
tilsammen løb op i 997.000 kroner.

Det svarer til cirka halvdelen af organisationens
årlige budget.

Frivilligt arbejde
Politiet arbejder på at få pengene tilbage, som er sendt til konti i England og
Rumænien.

Danske Kirkers Råd undersøger nu, hvordan den kan hindre lignende svindel i
fremtiden.

- Vi plejer at have fuldstændig skarpe procedurer, hvor alle bilag skal tjekkes
før en overførsel.



- Men af en eller anden grund har medarbejderen troet, at han
kommunikerede med generalsekretæren. Og banken har heller ikke stillet
spørgsmål ved de tre overførsler, siger formand for Danske Kirkers Råd Peter
Fischer-Møller til Kristeligt Dagblad.

Ifølge Peter Fischer-Møller har Danske Kirkers Råd kun et lille sekretariat med
få ansatte. Og økonomien er de seneste 20 år blevet varetaget af en frivillig
medarbejder.

Reglen har været, at overførsler både skulle godkendes af
økonomimedarbejderen og generalsekretæren, men dette har ikke været et
formaliseret krav.

Organisationen har nu sørget for, at der ikke kan overføres store beløb uden
to underskrifter til banken.

Kilde: DR Nyheder

Nyt fra RTM Pension

Pensionsordninger – hvem får udbetalingen ved dødsfald?

Hvad betyder begunstigelse? Det spørgsmål får vi rigtig ofte. Derfor vil vi
nu bruge denne artikel til at besvare det. 
Af Mogens Rosengaard, Direktør, RTM Pension, mr@rtm.dk.

Begunstigelse er et emne, vi altid drøfter og rådgiver vores kunder omkring.
 
Begunstigelse betyder ”hvem er begunstiget til at modtage udbetaling ved
dødsfald”. Standardreglerne for stort set alle pensionsordninger er, at hvis du
ikke selv indsætter en begunstiget til udbetalingen ved død, vil dine
’nærmeste pårørende’ automatisk være indsat som begunstigede.
 
’Nærmeste pårørende’ er i nævnte rækkefølge:

1. Din ægtefælle/registrerede partner
2. Din samlever*
3. Dine børn og afdøde børns børn
4. Dine arvinger efter testamente
5. Dine arvinger efter arveloven

*Din samlever skal leve sammen med dig på den fælles bopæl, og I skal enten
vente, have eller have haft børn sammen eller have levet sammen i et
ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før
dødsfaldet.
 
For mange som har børn - og måske et eller flere ægteskaber bag sig - er det
en overraskelse, at ens samlever automatisk bliver ”nærmeste pårørende”, 2
år efter man har fået fælles bopæl. For andre er det helt naturligt, at det



skal være sådan - og det var også baggrunden for, at lovgivningen blev lavet
om tilbage i 2008.
 
Der kan være forskel på, hvem du kan
indsætte som begunstiget på din
pensionsordning, da der er forskel på
reglerne afhængig af skattekoderne på de
respektive ydelser.

På de ”skatte-/afgiftspligtige”-
forsikringsydelser ved død, kan du af
skattemæssige årsager kun vælge at
begunstige bestemte personer ”inden for kredsen af nærmeste pårørende” til
udbetalingen ved død.
 
For de skattefrie forsikringsydelser (typisk den solidariske forsikringssum ved
død) har man som udgangspunkt frit valg til indsættelse af begunstigede, og
du kan normalt frit vælge, hvem du vil begunstige til denne dødsfaldssum.

RTM anbefaler
Overvejelser omkring begunstigelse er vigtigt. 
 
Det er især vigtigt at få ændret på begunstigelsen, hvis pensionsordningens
nuværende begunstigelse ikke passer til ens egne ønsker og behov.

Det understreger pensionskundechef Preben Westerdahl her hos RTM.

Han har gennem sine mange år som pensionsmægler personligt rådgivet
mange medarbejdere hos vores virksomhedskunder.
 
Men det er også vores anbefaling, at man kun skal indsætte en
navnebegunstiget, hvis den person som ønskes begunstiget IKKE - efter de
gældende regler - vil være den, som ”automatisk” modtager
forsikringssummen ved eventuelt dødsfald.
 
Eksempel
Har du levet sammen med din partner i mere end 2 år, og du ønsker, at det
skal være vedkommende, som skal være modtager af forsikringssummen ved
død, så er det overflødigt at indsætte vedkommende som navnebegunstiget.

Hvis I senere flytter fra hinanden - og dermed ikke længere er samlevende -
træder den nu tidligere samlever automatisk ud af ”nærmeste pårørende”
kredsen, hvilket for de fleste er naturligt i en sådan situation.

Hvis du har indsat vedkommende som navnebegunstiget, så gælder dette
valg, indtil du aktivt får dette ændret.
 
Sker der ændringer i dit liv, som har indflydelse på arvesituationen -
eksempelvis: i bliver gift, i bliver skilt, i får børn, du får en samlever, du
skifter samlever o.s.v. - så husk at give begunstigelse en tanke. Hvad gælder
egentligt for min egen pensionsordning med tilhørende forsikringsdækninger,
hvis jeg dør?



- Vigtig er det også at kende ens egen situation,
hvis ens samlever eller ægtefælle dør, slutter
Preben Westerdahl.

Kort Nyt

Efter tre konkurser: Tilsyn i opgør med kriseramte Gefion

Finanstilsynet har i en ny inspektionsredegørelse hårdt kritiseret
ledelsesforholdene i forsikringsselskabet Gefion Insurance for at være for
dårlige.

Ifølge Finanstilsynet afviger ledelsessystemet fra lovens krav i en sådan grad,
at selskabet er blevet pålagt et kapitaltillæg på 39,2 millioner kroner til
solvenskapitalkravet. Gefion Insurance er ellers vokset hastigt de seneste år
og er nu dobbelt så stort som forsikringsselskabet Købstædernes Forsikring.

Finanstilsynet har også tidligere afvist Gefion Insurances forsøg på at forbedre
solvenskapitalkravet gennem ændringer af dets skatteforhold. Tre danske
forsikringsselskaber er allerede gået konkurs i år.

Indbrudstyve går målrettet efter dyrt tandlægeudstyr

Tal fra forsikringsselskabet Codan, der har 80% af de danske
tandlægeklinikker som kunder, har vist, at der er sket en stigning i antallet af
indbrud i tandlægeklinikker.

I 2017 var der fire sager, hvor der var begået indbrud og stjålet for mere end
100.000 kroner, mens det i 2018 steg til ni sager, og i første halvår af 2019 er
steget til 12 sager. I Odense blev der i marts stjålet en scanner til 300.000
kroner fra en tandlægeklinik.

Partnerbytte mellem Danske Bank og Nordea

Nordeas nye aftale med Topdanmark om skadesforsikringer er reelt et
partnerbytte med konkurrenten Danske Bank.



Ifølge Mads Thinggaard, bankanalytiker ved ABG Sundal Collier, har aftalen
været ventet længe, og har desuden trukket i langdrag.

Sampo, Nordens største forsikringskoncern, er storaktionær i både Nordea og
Topdanmark. Mads Skovlund, direktør i Nordea for privatkunder, siger det er
tilfældigt, at det er blevet Topdanmark, eftersom Nordea har snakket med
flere forsikringskoncerner om aftalen – både danske og udenlandske.

5 år senere: Danskerne ved stadig ikke, hvad det blå
sygesikringskort dækker

Denne sommer er det 5 år siden, at det blå sygesikringskort blev fast inventar
i kufferten på rejser inden for EU. Danskere tror dog stadig, at det blå kort
dækker meget mere, end det reelt gør.

Det viser en ny rundspørge foretaget af Epinion på vegne af Forsikringsguiden.
 
Kun ca. halvdelen af danskerne er klar over, at det blå sygesikringskort ikke
dækker det samme som en rejseforsikring. Og under halvdelen ved, at det blå
sygesikringskort ikke dækker hjemtransport ved sygdom eller ulykke.
 
En rejseforsikring dækker udgifter udover dem, det blå kort dækker. Det
gælder bl.a. udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke,
tilkaldelse af familie ved sygdomsindlæggelse samt nødvendig behandling på
privathospital og -klinik. Det er værd at bemærke, at privatklinikker ofte er
eneste mulighed på mindre ferieøer og i charterområder.

Rejser du uden for EU, er rejseforsikringen naturligvis også vigtig, da der slet
ikke er nogen hjælp at hente fra en offentlig sygesikring.
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