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RTM Insurance Brokers A/S



RTM i tal:

Etableret i 1992

Ca. 50 ansatte

Kontor i Greve og Fredericia

Specialer:

* Kommuner 

* Forsyningsselskaber over hele 

landet

* DANVA

* Danske Vandværker



BAGGRUND FOR SAMARBEJDE MELLEM RTM FORSIKRINGSMÆGLER OG 

DANSKE VANDVÆRKER 

Danske Vandværker ønsker at tilbyde professionel forsikringsrådgivning til deres

medlemmer. 

RTM er ikke et forsikringsselskab, men en forsikringsmægler. Det vil sige, at vi er jeres mand !!

Danske Vandværkers rammeaftale er fortsat placeret i Tryg

Vi er jeres repræsentant i forbindelse med skader, forsikringsdækninger og 

betingelser.



ALL-RISK FORSIKRING

Bygning, brand, indbrud, hærværk, løsøre, solceller, maskinkasko, maskindriftstab, edb, 

databærer

 Præmier:

Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 0,046293 pr. m3

Minimumspræmie: DKK 1.500,00 pr. år

Selvrisiko: DKK 5.000,00 af enhver skade, undtaget glas og kumme

Udpumpet vandmængde fra 100.000 m3 indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK 0,022944 pr. m3

Minimumspræmie: DKK 3.000,00 pr. år

Maksimumspræmie: DKK 10.000,00 pr. år

Selvrisiko: DKK 7.000,00 af enhver skade, undtaget glas og kumme

Udpumpet vandmængde mere end 1.000.000 m3 pr. år: DKK 0,011496  pr. m3

Minimumspræmie: DKK 10.000,00 pr. år

Selvrisiko: DKK 10.000,00 af enhver skade, undtaget glas og kumme

 Dæknings sum: Sumløs

BASISPAKKEN:











ErhvervsErhvervsErhvervsErhvervs---- og produktansvarog produktansvarog produktansvarog produktansvar
 Præmie: DKK 0,0085852 pr. M3 vand for de første 500.000 m3, 

derefter DKK 0,0051511 pr. m3

 Minimumspræmie: DKK 1.086,00 pr. forsikrings år.

Dækningsomfang / Forsikringssum pr. forsikrings år:

• Person- og/eller tingskade: DKK 20.000.000

Selvrisiko:

• Erhvervsansvarsskader DKK 0

• Produktansvarsskader: 10 % - dog mindst DKK 5.000 af enhver

forsikringsbegivenhed 



Herunder brilleskade hvis man er ansat på vandværket.

• Præmie: DKK 0,0130176 pr. M3 vand

• Minimumspræmie: DKK 968,00 pr. år

• Selvrisiko: Ingen

• Dækningssum: Jf. lov om arbejdsskadeforsikring

Vær opmærksom på gråzoner / særligt for 

bestyrelsesmedlemmers arbejde.  

ArbejdsskadeforsikringArbejdsskadeforsikringArbejdsskadeforsikringArbejdsskadeforsikring



ULYKKESFORSIKRING

Forsikringen dækker bestyrelsesmedlemmer under arbejde som 

bestyrelsesmedlemmer samt under rejser og kurser i vandværkets interesse. 

Herunder brilleskade for bestyrelsesmedlemmer. 

Dækker ikke under transport mellem hjem og bestyrelsesmøde. Herunder 

brilleskade for bestyrelsesmedlemmer. 

• Præmie: DKK 450,00 pr. bestyrelse pr. år 

• Dækning v. død: DKK 200.000,00 

• Dækning v. 100 % invaliditet DKK 400.000,00 

• Tandskade: Efter regning 

• Brilleskade: Omfattet i det omfang arbejdsskadeforsikringen ikke dækker 



TILLÆGSFORSIKRINGER:

Udvidet grundejeransvar Udvidet grundejeransvar Udvidet grundejeransvar Udvidet grundejeransvar 

Tegnes hvis vandforsyningen har mere end 5 grunde eller matrikel numre. 

 Præmie: DKK 496,00 pr. år 

 Selvrisiko: Ingen 

Udvidet gravedækningUdvidet gravedækningUdvidet gravedækningUdvidet gravedækning

Tegnes hvis vandforsyningen selv udfører gravearbejde. 

Dækker vandforsyningens ansvar, som det kan blive pålagt 

som følge af vandforsyningens fejl eller forsømmelser i 

forbindelse med gravearbejde 

• Præmie: DKK 810,00 pr. år. pr. ansat 

• Dækningssum: DKK 20.000.000 



RETSHJÆLPSFORSIKRINGRETSHJÆLPSFORSIKRINGRETSHJÆLPSFORSIKRINGRETSHJÆLPSFORSIKRING

Dækker retshjælp med en sum på 125.000,- kroner. Retshjælp dækker sikrede 

ved tvister, der afgøres i Norden og Tyskland. Ved tvister forstås konkrete, aktuelle 

konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. . . . 

 Præmier: 

Udpumpet vandmængde indtil 100.000 m3 pr. år: DKK 1.396,00 

Udpumpet vandmængde fra 100.000 m3 indtil 1.000.000 m3 pr. år: DKK   

2.791,00 

Udpumpet vandmængde mere end 1.000.000 m3 pr. år: DKK 4.281,00 



BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING
 Forsikringssummer i kr. Forsikringspræmie Type 

1 mio. Bestyrelsesansvar 668.- kr. pr. år (Type 1) 

1 mio. Bestyrelsesansvar og underslæb 839.- kr. pr. år (Type 2) 

1 mio. pr. forsikringsbegivenhed og pr. forsikrings år 

2 mio. Bestyrelsesansvar 1.151.- kr. pr. år (Type 3) 

2 mio. Bestyrelsesansvar og underslæb 1.439.- kr. pr. år (Type 4) 

2 mio. pr. forsikringsbegivenhed, dog højst 4 mio. pr. forsikrings år 

5 mio. Bestyrelsesansvar 2.278.- kr. pr. år (Type 5) 

5 mio. Bestyrelsesansvar og underslæb 2.855.- kr. pr. år (Type 6) 

5 mio.  pr. forsikringsbegivenhed, dog højst 10 mio. pr. forsikrings år 

 Selvrisiko: 10 % af ethvert dækningsberettiget tab – dog min. 1.000 kroner og maks. 5.000 kr. . 



BETINGELSER FOR BESTYRELSESANSVAR INCL. UNDERSLÆBSFORSIKRING

Betingelser for underslæbsdækning: 

 Alle bilag/kontoudtog og lign. skal kontrolleres og underskrives af mindst 2 

personer tilknyttet vandværket og dets administration. Eksempelvis den daglige 

leder (formand/driftsleder) og kassereren (folkevalgt/bestyrelses-medlem/ansat 

person med prokura) 

 Vandværkets regnskab skal revideres en gang årligt af minimum en registreret 

revisor 



ENTREPRISEFORSIKRING
Forsikringen omfatter alle bygningsarbejder i forbindelse med opførelse af selvstændige 
bygninger samt om- og tilbygninger overalt i Danmark 

Total entreprisesum for den enkelte entreprise udgør max. DKK 5.000.000 med en bygge- og 
anlægsperiode op til max. 6 måneder 

• Præmie: 1,8 o/oo af den fulde entreprisesum ekskl. moms 

• Dækningssum: Forsikrede entreprisesum 

• Selvrisiko: DKK 7.500,00 

Ved entrepriser, hvor der er behov for udvidelse af dækningsomfanget med: 

 All Risk forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg 

 Ansvarsforsikring 

RTM skal kontaktes, og der udstedes police af RTM. 

RTM skal have lejlighed til at foretage risikovurdering, derfor skal det aktuelle/relevante 
projektmateriale sendes til RTM senest 8 dage før entreprisens igangsætning 



CYBERRISKFORSIKRING



Eksempler på Cybercrime:

- Hacker angreb

- Databrud (internt og eksternt)

- Virustransmission

- Cyber afpresning

- Ansattes hacking

- Netværksnedbrud pga. by virus / hacking eller betjeningsfejl

- Cyber medieansvar (sociale medier, hjemmesider)



CYBER RISK BASIS PAKKE
KPMG KPMG KPMG KPMG –––– IT specialist rådgivningIT specialist rådgivningIT specialist rådgivningIT specialist rådgivning

Dækningen sikrer, at vandværket har 24/7 adgang til it-specialist rådgivning hos KPMG Danmark i tilfælde af databrud eller

datalækage.

De første 48 timer hvor skadens omfang konstateres og begrænses er der ingen selvrisiko.

Genetablering af dataGenetablering af dataGenetablering af dataGenetablering af data

Forsikringen dækker omkostninger til:

Afklaring om data kan genetableres?

Genetablering

Genetablering af software licenser

Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige omkostninger i forbindelse med notificering, af de berørte personer og myndigheder vedr. 
Tab

data.

Forsikringssum:Forsikringssum:Forsikringssum:Forsikringssum: 750.000 kr.

Præmie:Præmie:Præmie:Præmie: 1.900 kr. p.a.

Selvrisiko:Selvrisiko:Selvrisiko:Selvrisiko: 10 % af ethvert dækningsberettiget tab – dog minimum 1.000 kr. og maksimum 5.000 kr.



CYBER RISK FULD PAKKE

KPMG KPMG KPMG KPMG ---- IT specialist rådgivningIT specialist rådgivningIT specialist rådgivningIT specialist rådgivning

Dækningen sikrer, at vandværket har 24/7 adgang til itDækningen sikrer, at vandværket har 24/7 adgang til itDækningen sikrer, at vandværket har 24/7 adgang til itDækningen sikrer, at vandværket har 24/7 adgang til it----specialist rådgivning hos KPMG Danmark i tilfælde af databrud specialist rådgivning hos KPMG Danmark i tilfælde af databrud specialist rådgivning hos KPMG Danmark i tilfælde af databrud specialist rådgivning hos KPMG Danmark i tilfælde af databrud ellerellerellereller

datalækagedatalækagedatalækagedatalækage....

De første 48 timer hvor skadens omfang konstateres og begrænses er der ingen selvrisiko.De første 48 timer hvor skadens omfang konstateres og begrænses er der ingen selvrisiko.De første 48 timer hvor skadens omfang konstateres og begrænses er der ingen selvrisiko.De første 48 timer hvor skadens omfang konstateres og begrænses er der ingen selvrisiko.

Genetablering af dataGenetablering af dataGenetablering af dataGenetablering af data

Forsikringen dækker omkostninger til:

Afklaring af, om data kan genetableres?

Genetablering

Genetablering af software licenser

Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)Dækning for mistet følsom data (den juridiske del)

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige omkostninger i forbindelse med notificering af de berørte personer og myndigheder

vedrørende tab af data.

Afpresning/løsesum:Afpresning/løsesum:Afpresning/løsesum:Afpresning/løsesum: Forsikringssum: 1.000.000 kr.

PR:PR:PR:PR: Forsikringssum: 1.000.000 kr.

Præmie:Præmie:Præmie:Præmie: 3.789 kr. p.a.

Selvrisiko:Selvrisiko:Selvrisiko:Selvrisiko: 10 % af ethvert dækningsberettiget tab – dog minimum 5.000 kr. og maksimum 25.000 kr.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige omkostninger i forbindelse med notificering af de berørte personer og myndigheder 
vedr. tab af data.





HVAD KOSTER DET I BØDER:

Firmaer, der ikke har styr på 

personfølsomme oplysninger, vil inden 

længe kunne straffes med kæmpebøder. 

EU er på vej med en såkaldt forordning 

om beskyttelse af personfølsomme 

oplysninger, som kan komme til at koste 

selskaber, der ikke har styr på 

persondata, meget dyrt.

Ifølge EU skal virksomheder, der sjusker 

med oplysningerne, nemlig kunne straffes 

med bøder på op til fem procent af deres 

globale omsætning - dog maksimalt 100 

millioner euro.



BLACK MARKET PRISER FOR FORTROLIG INFORMATION

 CVV - 3 cifret kode betalingskort- $2 per code

 Bank konto oplysninger = $5

 Kredit kort (gamle oplysninger) = $5

 Kredit kort (aktuelle) = $10

 Personfølsomme oplysninger = $10

 PayPal / Ebay kontooplysninger = $27 



SPØRGSMÅL ??


