
L O S  F O R S I K R I N G



LOS FORSIKRING

SIDE  2

Velkommen til LOS-FORSIKRING 
 – velkommen til RTM Forsikringsmæglere.

LOS – har valgt RTM som LOS medlemmernes 
uvildige og betroede forsikringsmægler.

Det er RTM, der varetager alle LOS 
medlemmernes forsikringer herunder:

 » Bygninger
 » Løsøre
 » Ansvar og bestyrelsesansvar
 » Arbejdsskade
 » Motor m.m. 

VELKOMMEN TIL RTM

For at sikre høj tilgængelighed og god service til 
alle LOS’ medlemmer, har RTM etableret et
særligt team af medarbejdere, hvis eneste opgave 
er at varetage rådgivningen overfor 
LOS’ medlemmer

Det betyder også, at LOS-teamet i RTM har stor 
indsigt i jeres hverdag og mange af de specielle 
forhold, der kan være gældende på et socialt 
tilbud.

RTM’s værdier er: Menneskelig - Proaktiv - Struktureret 
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Vi hjælper jer med:
 »  En gennemgang af jeres forsikringer  

1-2 gange årligt.
 »  Vi hjælper jer med den daglige administra-

tion af forsikringerne, eventuelle skader, 
erstatning m.m.

 »  Vi fungerer som uvildig rådgiver på jeres 
forsikringer. 
 

 »  Vi tager ansvaret for at jeres forsikringer 
hele tiden er retvisende, i forhold til jeres 
behov. Således at I er fri for ansvar.

 »  Vi går i udbud med jeres aftaler, og finder 
de bedste dækninger til den rigtige pris på 
markedet.

 »  Vi holde øje med jeres aftaler og tjekker 
priserne, hvert 3 år 

VI  HJÆLPER JER

 »  Driftstab med for lav sum eller for kort perio-
de. Vi anbefaler min. 18-24 måneder

 »  Manglende Cyberforsikring eller  
kriminalitetsforsikring

 » Overforsikring af bilerne 

 » Arbejdsskadeforsikringen er forkert tariferet
 »  Værdien af IT-udstyr ikke opdateret, hvilket 

giver underforsikring 
 » Manglende bestyrelsesansvarsforsikring

Eksempel fra en kunde
Et nystartet bo-sted skal bl.a. have
en arbejdsskadeforsikring,  
RTM indhenter tilbud.
De har 4 ansatte:  
2 på kontor og 2 socialpædagoer

Eksisterende præmie: 29.129 kr årligt
RTM fandt den bedste løsning hos en 
anden leverandør til: 6.305 kr årligt.

RTM’s årlige honorar, er mindre end den 
besparelse vi fandt ved første udbud med 
denne aftale. 

Eksempel fra en kunde
Et andet bo-sted skal bl.a. have
en arbejdsskadeforsikring,  
RTM indhenter tilbud.
De har 13,5 ansatte:  
2 på kontor & 11,5 socialpædagoer

Eksisterende præmie: 107.116 kr årligt
RTM fandt den bedste løsning hos en 
anden leverandør til: 34.094 kr årligt.

RTM’s årlige honorar, er mindre end den 
besparelse vi fandt ved første udbud med 
denne aftale. 

Vi ser alt for ofte,  at der ikke er tegnet tilstrækkelig dækning på disse områder:



KONTAKT RTM

LOS-teamet i RTM:
Jylland:         Marianne Bjørn Jensen  mbj@rtm.dk  T: 2632 5141 
Fyn og øerne: Steffen Lintrup Jensen  slj@rtm.dk T: 4090 0016
Sjælland:       Danny Søegaard  ds@rtm.dk   T: 4357 5106

Telefon: +45 43 53 14 44
Email:    los@rtm.dk

Du kan altid kontakte RTM for rådgivning og en gennemgang af jeres forsikringer eller til en eventuel 
ekspedition af jeres eksisterende aftaler og praktiske forhold.

Man kan frit vælge, om man ønsker at holde møde med RTM-rådgiveren:
• På arbejdspladsen eller hos RTM i Greve og Vejle
• Online via Teams 
• Telefonisk eller en dialog pr. mail.

LOS FORSIKRING

RTM A/S  
Greve Centervej 90 
2670  Greve  

 RTM A/S
 Dandyvej 3B  St.
  7100 Vejle
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