Kroppsterapeuternas
egna försäkringar
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNAS YRKESFÖRBUND

Medlemsförsäkringen för dina
kunder, ditt företag och dig.

Jobba med det du älskar.
Låt oss ta hand om dina
försäkringar.
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har, i samarbete med Nordic Gruppförsäkring, tagit fram ett försäkringspaket
helt anpassat för dig, ditt företag och för dina kunder. Paketet har ett omfattande grundskydd och gäller allt från
behandlingsskador till egendom och olycksfall.
Här kan du också hitta tilläggsförsäkringar både för dig som terapeut samt för verksamhet med ökad skaderisk.
Plus-tillägget skyddar ekonomin i ditt företag om du blir långtidssjukskriven, om du behöver ett högre försäkringsbelopp än 5 000 kr så finns det möjlighet att höja försäkringsbeloppet via den fristående sjukavbrottsförsäkringen. Håller du på att utbilda dig till terapeut har vi ett förmånligt Elevförsäkringspaket, här hittar du behandlingsskadeförsäkring och ansvarsförsäkring för en tryggare praktik.

Företagsförsäkring grund
För din kund
Behandlingsskadeförsäkring
Försäkringen omfattar ansvar vid
behandlingsskador. Svedea utreder,
förhandlar och för talan vid rättegång
samt betalar eventuellt ersättning.
Kundolycksfall
Gäller för olycksfall som leder till personskada på kund eller annan besökare
som vistas i försäkringstagarens lokaler.
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För ditt företag
Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador.
Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas
för plötslig och oförutsedd fysisk skada
på, eller förlust av, försäkrad egendom.
Avbrottsförsäkring inklusive
extrakostnader
Försäkringen lämnar ersättning för det
avbrott i försäkrad verksamhet samt extrakostnader som uppstår till följd av en
ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust efter en brand.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen ersätter nödvändiga
och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av
tingsrätt, fastighetsdomstol och andra
rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.
Kyl- och frysförsäkring
Försäkringen ersätter varor i kyl eller
frys som förstörs vid strömavbrott eller
annan oförutsedd temperaturförändring.

Tilläggsförsäkring på
grund av verksamhet
med ökad skaderisk
Nedanstående är exempel på vidareutbildningar som kräver tilläggsförsäkring
• Akupunktur/Öronakupunktur
• Fytoterapi
• Homeopati
• Hudvårdsterapi
• Näringsterapi
• Mobilisering

Företagsförsäkring plus
FÖR DIG SOM HAR BEHOV ATT SKYDDA EKONOMIN I FÖRETAGET OM
DU BLIR SJUKSKRIVEN:
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
Om du drabbas av olycksfall eller sjukdom som leder till längre tids sjukfrånvaro, ersätter försäkringen 5 000 kronor per månad. Detta gäller olycksfall
och sjukdom som inträffar efter att försäkringen tecknats.
Loss of profession
Lämnar ersättning om du drabbas av en kroppsskada på grund av olycksfall
och inte kan fortsätta som terapeut.

Övrigt
Fristående sjukavbrottsförsäkring – höjt försäkringsbelopp
Se Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga. Här kan du dock höja ersättningsbeloppet per månad.

För dig
Krisförsäkring
Försäkringen ersätter kostnader för
kristerapi om du drabbas av akut psykisk
kris i tjänsten.
Överfallsförsäkring
Försäkringen gäller för personskada
genom misshandel eller annan uppsåtligt
våld eller hot.
Tjänstereseförsäkring
Komplett reseförsäkring som ger egendoms-, läkekostnads och olycksfallsskydd
i samband med tjänsteresor både inrikes
och utrikes.
Olycksfallsförsäkring under arbetstid
Försäkringen lämnar ersättning om du
råkar ut för ett olycksfall under arbetstid
eller under resor till och från arbetet.

Vill du teckna försäkring eller veta mer?
Kontakta oss på: Nordic Gruppförsäkring
Telefon: 0470–75 12 00
Fax: 0470–75 12 99
E-post: ky@nordic.se
www.nordic.se

Nordic Gruppförsäkring
Nordic Gruppförsäkring är ett oberoende konsultföretag inom
försäkring och risk management. Verksamheten är inriktad på
utveckling av innovativa och specialanpassade försäkringskoncept för olika grupper (förbund, föreningar, affärskedjor m
m) Vi tillför våra kunder och uppdragsgivare kompetens inom
försäkrings- och riskhanteringsfrågor och vi arbetar med den
senaste tekniken för att underlätta försäkringshanteringen för
den enskilde medlemmen. Företaget har kontor i Växjö, Göteborg och Gislaved samt är registrerat hos Finansinspektionen.
Vi är dessutom medlemmar i SFM, Svenska Försäkringsmäklares Förening

Vart vänder jag mig vid inträffad skada?
På www.svedea.se finns möjlighet att anmäla skada direkt eller
hitta skadeblanketter.
Svedea företagsskador
Box 3489
103 69 Stockholm
Telefon: 0771-160 161

Svedea
Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition:
Att bli nummer ett i de marknadssegment där vi är verksamma.
Inom området företagsförsäkring erbjuder vi grupplösningar
för yrkesgrupper, organisationer och föreningar. Försäkringarna
skräddarsys med en omfattning, administration och skadehantering som är optimalt anpassad efter varje grupps önskemål
och behov. Vår långa erfarenhet av anpassade försäkringslösningar tillsammans med marknadens mest flexibla försäkringssystem gör detta möjligt.
Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av
världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.
Mer information finner ni på www.svedea.se

