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Kære læsere

Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for september.

Vi starter dette nummer ud med at sætte fokus på noget, der i tidens løb har
været anledning til mange alvorlige brande. Hos RTM Forsikring ser vi nemlig
på varmt arbejde. Vi gør dig klogere på reglerne og de forsikringer, der er
helt afgørende. 

Og så har vi en nyhed med fra RTM Pension. Der er nemlig nye, spændende
forbedringer på vej, så det bliver nemmere for dig at være kunde hos os.

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

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør

I denne måneds nyhedsbrev

Nyt fra RTM Forsikring

Det store overblik: Varmt arbejde - har du styr på reglerne og din
forsikring? 

Nyt fra RTM Pension

Nu bliver det nemmere at være pensionskunde hos RTM: Ny og forbedret
portal på vej

Kort nyt
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Banker sender regning for rejseforsikring videre til kortkunder
14 på ferie sammen: Hvad nu hvis én bliver syg?
Der anmeldes stribevis af ulykker på el-løbehjul
Effektiv dagsgebyr-ordning: Nu 70 procent færre uforsikrede køretøjer
på vejene

Andet

ARKEN: Fribilletter til ny Picasso-udstilling

Nyt fra RTM Forsikring

Det store overblik: Varmt arbejde - har du styr på reglerne
og din forsikring? 

Da der stadig er tvivl om reglerne for udførelse af varmt arbejde, har vi i
denne måned valgt at fokusere på dette yderst vigtige område.
Af adv. Christian Werenberg, WSCO Advokater og direktør Henning Toftager,
RTM Forsikring.

Udførelse af varmt arbejde er hvert år årsag til en række brande, og alle der
udfører eller bestiller varmt arbejde bør derfor have styr på, hvordan skader
og eventuelt erstatningsansvar undgås. Ligeledes bør forsikringerne gås efter i
sømmene.

I det følgende kan du få en kort oversigt over vigtige huskeregler for
håndværkeren og for bygherren forud for og i forbindelse med udførelse af
varmt arbejde. Derudover omtales erstatningsretlige problemstillinger.

Reglerne om 'Varmt arbejde'
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har
udarbejdet de gældende regler om varmt
arbejde. Man er omfattet af reglerne om varmt
arbejde, når man arbejder med værktøj, der
udvikler varme. Reglerne er omfattende og består
af 3 bind af ca. 90 sider hver, men er praktisk
anvendelige, da de er gode opslagsværker.

Alle håndværkere, der udfører varmt arbejde,
skal have gennemgået relevante kurser om varmt
arbejde og have indsigt i reglerne om varmt
arbejde.

Det centrale i regelsættet er standardaftalen om
”Udførelse af varmt arbejde”. Aftalen skal
underskrives af såvel bygherre som håndværker
inden arbejdet igangsættes. Med aftalen fordeler



bygherren og håndværkeren en række opgaver med henblik på at forhindre,
at der udbryder brand. Der skal for eksempel udpeges en brandvagt.

I retspraksis ses en række eksempler, hvor der har været usikkerhed om de
forpligtelser, der påhviler en brandvagt. I en konkret dom fra 2018 blev
erstatningen fra den skadevoldende håndværker nedsat med 50%, fordi
brandvagten fra den virksomhed, der skulle have udført svejsearbejdet
(bygherren) ikke overholdt kravene til en brandvagt. Den udpegede brandvagt
var ikke bekendt med DBI’s regler og slet ikke med kravene til en brandvagt.
Brandvagten iagttog svejsearbejdet fra et overvågningskamera og befandt sig
flere minutters gang fra arbejdsstedet. Derudover stod brandvagten ikke klar
med slukningsudstyr, for det tilfælde, at der udbrød brand – og det gjorde
der, desværre. De samlede skadeudgifter oversteg 20 mio. kr.

Håndværkerens forsikring
Uanset, om din virksomhed er udførende entreprenør eller bygherre, bør
forsikringerne tjekkes - eventuelt i samarbejde med din forsikringsmægler –
men under alle omstændigheder inden varmt arbejde igangsættes. Hvis du er
håndværker skal I som minimum drøfte følgende forhold vedrørende
forsikringerne:

1. Klausul

Forsikringsdækningen på en ansvarsforsikring kan indeholde særlige krav, der
skal være opfyldt før der ydes dækning. Bestemmelser om, at der ikke ydes
dækning hvis »sikrede groft har tilsidesat elementære
sikkerhedsforanstaltninger« bør dog ikke accepteres. Hør evt. hos din
forsikringsmægler om baggrunden herfor. 

2. Forsikringssummen

Udfører håndværkeren varmt arbejde på et tag,
og udløser dette arbejde på grund af fejl en
brand i bygningen, kan en dækningssum på
ansvarsforsikring på fx 5 mio. kr. sagtens vise sig
at være for lav. I sådanne tilfælde kan
bygherren eller dennes forsikringsselskab kræve,
at håndværkeren erstatter de omkostninger, der
er forbundet med branden og som overstiger
forsikringsdækningen. Det kan være betydelige
beløb. Hvis arbejdet er udført af en
underentreprenør bør det på forhånd være
aftalt, hvem der tager risikoen for underdækning. Underentreprenørens
forsikringsdækning og betalingsevne spiller derfor en stor rolle i den
forbindelse.

3. Selvrisiko

Dette er naturligvis især en forretningsmæssig overvejelse, hvor høj en
selvrisiko skal være. Men det bør indgå i overvejelserne, hvordan
virksomheden sikres bedst muligt – fx hvis det er en underentreprenør, der
har udført arbejdet. Flere forsikringsselskaber har i øvrigt vejledninger om
varmt arbejde, hvor der kan findes yderligere hjælp.



 
Bygherrens forsikring
Bygherrens bygningsforsikring stiller ofte betingelser for dækning, når en
brand er udløst af varmt arbejde. Det er derfor af stor vigtighed, at
bygherren foretager de nødvendige foranstaltninger og indarbejder disse i
forretningsgange m.m.
Betingelserne kan være:

Der skal indgås aftale om varmt arbejde, jf. DBI’s brandtekniske
vejledning 10, med de håndværkere, der skal udføre varmt arbejde.
Den udførende håndværker skal have fremvist certifikat for relevant
uddannelse/kursus om varmt arbejde.

Ofte er konsekvensen af, at betingelserne ikke er overholdt, at der opkræves
en særlig høj selvrisiko på fx 100.000 kr. Bygherren kan eventuelt overveje,
om det i aftalen med hovedentreprenøren skal sikres, at dette beløb uden
videre kan kræves betalt af entreprenøren, dvs. uden at en syn og skøn eller
retssag er nødvendig.
 
Hvordan undgår man erstatningsansvar for skader forvoldt ved varmt
arbejde?
Overordnet set må retspraksis forstås således, at det er svært at overbevise
retten om, at de gældende regler for varmt arbejde er overholdt, hvis
branden allerede er indtrådt. Der kan naturligvis være situationer, hvor der
har været konkurrerende årsager til branden. Det gælder fx, hvor flere
håndværkere har været på pladsen samtidigt.

Hvis reglerne ikke er overholdt, må den regressøgende rette blikket mod de
involverede parter, som kan være: Bygherren, brandvagten, den udførende og
eventuel hovedentreprenør og rådgiver.

Det kan derfor ikke understreges nok, at alle der bestiller eller udfører varmt
arbejde er forpligtet til at sætte sig ind i reglerne om varmt arbejde og i den
sædvanlige opgavefordeling mellem bygherren og de involverede
entreprenører.
 
Som vi tidligere har skrevet om i nyhedsbrevet,
er salgs- og leveringsbetingelser af meget stor
betydning for en stabil drift. Det gælder også
ved varmt arbejde. Som kort berørt ovenfor,
kan man i salgs- og leveringsbetingelser
begrænse et eventuelt erstatningsansvar til et
passende beløb. Salgs- og
leveringsbetingelserne bør altid afstemmes
med dit forsikringsselskab, din
forsikringsmægler og en advokat.
 
Kontakt evt. RTM Forsikringsmægler eller adv. Christian Werenberg, WSCO
Advokater, hvis du har spørgsmål til artiklen.



Nyt fra RTM Pension

Nu bliver det endnu nemmere at være pensionskunde hos
RTM: Ny og forbedret portal på vej

Ny og væsentligt forbedret administrationsportal på vej til RTM’s
pensionskunder
Af Mogens Rosengaard, Direktør, RTM Pension, mr@rtm.dk.

Vi har i RTM brugt de seneste måneder på at udvikle en ny online
selvbetjeningsportal til vores virksomhedskunder, og vi forventer, at den kan
lanceres for alle vores virksomhedskunder i løbet af fjerde kvartal. 

Den nye selvbetjenings- og administrationsportal bliver en online portal. Det
betyder blandt andet, at den administrationsansvarlige hos vores kunder
fremover altid på sikker vis vil kunne se hvilke oplysninger, RTM har
registreret om den pågældende medarbejder - og hvilke forsikrings- og
pensionsordninger medarbejderen er tilmeldt til.
 
Den administrationsansvarlige vil også nemt kunne give oplysninger om for
eksempel ændret løn, orlov, fratrædelse og ikke mindst nemt foretage
tilmelding af nye medarbejdere - inden for de kategorier, virksomhedens
pensions- og/eller forsikringsaftaler indeholder mulighed for.
 
Den nye portal forventes
implementeret successivt i løbet
af fjerde kvartal, og den skal
betragtes som en klar forbedring
af arbejdsgivernes værktøjer til
effektiv medarbejder- og
lønadministration.
 
I forbindelse med implementeringen af den nye portal skal alle vores
virksomhedsadministratorer have nye personlige brugernavne og login.
 
Vi ser hos RTM pension frem til at kunne præsentere vores kunder for denne
væsentligt forbedrede løsning, og vi håber, at alle vores kunder vil tage godt
imod den nye løsning.

Kort Nyt

Banker sender regning for rejseforsikring videre til
kortkunder

Flere og flere danskere benytter nu de rejseforsikringer, der følger med de
Mastercards, som bankerne har udstyret kunderne med. Denne udvikling kan



mærkes hos bankerne.

Kommunikations- og marketingdirektør i Sparekassen Vendsyssel Bent Jensen
siger, at man som bank enten selv kan vælge at betale de ekstra udgifter til
rejseforsikringerne, eller at man kan sende regningen videre til sine kunder.

Flere storbanker oplyser, at de ikke vil hæve priserne på Mastercard. Danske
Bank oplyser, at der højst sandsynligt er et øget forbrug af
forsikringsdækningen, da dækningen på det gule sygesikringskort er blevet
indskrænket samtidig med, at danskere rejser mere.

14 på ferie sammen: Hvad nu hvis én bliver syg?

Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen besvarer i Nordjyske
Stiftstidende et læserspørgsmål om, hvad der sker, hvis en person i en meget
stor gruppe på ferie bliver forhindret i at tage med på rejsen.

Sørensen forklarer, at man skal sikre sig, at alle har afbestillingsforsikringer.
Desuden kan man også bestille en gruppeafbestillingsforsikring, så flest muligt
nemt kan afbestille deres rejser, hvis der skulle ske noget i familien.

Der anmeldes stribevis af ulykker på el-løbehjul

Forsikringsselskabet Tryg modtog 50 skadesanmeldelser af ulykker på el-
løbehjul i første halvdel af 2019. Derfor foreslår Tryg nu, at
Transportministeriet fremrykker evalueringen af forsøgsordningen med el-
løbehjul, så man kan justere reglerne og forhindre ulykker fremover.

Forsikringsselskabet Topdanmark er enigt i at en evaluering bør foretages
hurtigst muligt.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) anerkender problemet og udtaler, at
den nuværende ordning skal drøftes.

Effektiv dagsgebyr-ordning: Nu 70 procent færre
uforsikrede køretøjer på vejene

Stadig flere ejere eller brugere af motorkøretøjer i Danmark får styr på deres
forsikringsforhold.

Det viser nye tal fra DFIM - Dansk Forening for International
Motorkøretøjsforsikring, der oplyser, at omkring 36.000 køretøjer siden
december 2018 og til midten af september 2019 enten er blevet afmeldt hos
Motorstyrelsen eller er blevet ansvarsforsikret, som loven foreskriver, de skal
være.



Det er et fald på godt 70 procent i forhold til de ca. 50.000 køretøjer, der var
uforsikret sidste år.

At der er sket et så stort fald på relativ kort tid i antallet af uforsikrede
køretøjer, kan tilskrives dagsgebyrets effekt.

Dagsgebyr-ordningen er en nyskabelse i Danmark. Den blev indført ved lov
sidste år efter svensk og finsk forbillede for netop at reducere antallet af
bl.a. biler, motorcykler og knallerter, der kører rundt uden at være
ansvarsforsikret.

Indtægten fra dagsgebyr-ordningen går til at betale for de skader, som
forvoldes af uforsikrede eller ukendte køretøjer – penge, der ellers betales af
de ejere af køretøjer, som har deres forsikringsforhold i orden.

Andet

ARKEN: Få fribilletter til ny Picasso-udstilling

Kommer snart: Oplev den passionerede fortælling om Pablo Picasso og
hans stærke modeller.

Hos RTM er vi medlem af Erhvervsklubben ARKEN, og derfor kan vi tilbyde dig
fribilletter.

Det betyder, at du kan komme ind og se
kunstmuseets kommende udstilling, hvor
Picasso er hovedpersonen. 

I oktober 2019 viser ARKEN nemlig en
perlerække af Pablo Picassos (1881-
1973) bedste værker i
særudstillingen Elsket af Picasso –
Kærlighedens magt. Udstillingen bliver
til i et tæt samarbejde med Musée national Picasso-Paris.

Picassos kunst er ofte politisk og skabt som en respons på sin samtid. Men den
er også privat. I juni 1932, et af hans mest produktive år, sagde han selv:
”Det arbejde, man skaber, er ligesom at skrive dagbog”. Udstillingen giver et
unikt indblik i, hvordan Picassos venner, familie, koner og kærester
udfordrede og inspirerede hans kunstneriske udvikling. 

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN, for at se den - og de øvrige
spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder - har vi et begrænset antal
fribilletter til rådighed.

Maks. to billetter pr. person/firma. 



Du kan bestille på event@rtm.dk.

Først til mølleprincip er gældende.

Hjemmeside LinkedIn
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