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EGENDOMSFÖRSÄKRING 
Försäkringen gäller för skador på företagets egendom, 
bland annat varor och inventarier. Du kan till exempel få 
ersättning om någon bryter sig in och stjäl företagets 
datorer eller om det börjar brinna och hela företagets 
lager förstörs i branden.

ANSVARSFÖRSÄKRING 
Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av 
företaget på grund av en sak- eller personskada. Försäk-
ringen omfattar både kostnader för utredning och er-
sättning av eventuellt skadestånd. Du kan till exempel få 
hjälp om ditt företag blir krävt på skadestånd för att en  
massör på företaget vält en hylla med dyra saker under 
ett kundbesök.

BEHANDLINGSSKADEFÖRSÄKRING
Försäkringen lämnar ersättning då patient skadar sig i 
samband med behandling hos försäkringstagaren.  
Patienten kan till exempel få ersättning om massören 
oavsiktligt orsakar en bristning i ett ledband.     

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för kostnader för ombud i samband 
med tvist. Du kan till exempel få ersättning för kostnader 
för ombud om du och en leverantör är oense om  
betalningen av en faktura.

AVBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för företagets fasta kostnader och 
vinst vid ett avbrott i verksamheten. Du kan till exempel 
få ersättning om du går miste om vinst för att företagets 
lager brinner upp. Försäkringen kan även ersätta fasta 
kostnader under avbrottstiden.

EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för extrakostnader för att hålla 
igång företaget vid skada. Det kan till exempel handla 
om att det brunnit i lokalerna där företaget sköts och  
att du snabbt måste flytta till andra lokaler för att  
upprätthålla verksamheten. Försäkringen täcker  
då extrakostnader som uppstår på grund av detta.

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller om en kund eller besökare gör sig 
illa i företagets lokaler. Det kan till exempel handla om 
att en kund som besöker  er snubblar och slår ut en 
tand.

Tilläggsförsäkring
SJUKAVBROTT
Försäkringen lämnar ersättning för avbrott i  
verksamheten då nyckelperson drabbas av arbets- 
oförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Du  
kan till exempel ersättning för patienter som tvingas  
avbokas då massören brutit benet och inte kan arbeta.

Det här ingår i grundförsäkringen 
för Massörerna
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Tilläggsförsäkringar för verksamhet med ökad 
skaderisk

Om du tecknar försäkring som yrkesverksam har du 
även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar enligt 
nedan. För all tilläggsverksamhet inom det alternativ-
medicinska området gäller att man genomgått adekvat 
utbildning för verksamhetsområdet samt är certifierad/
diplomerad. 

TILLÄGG RISKKLASS 1 
Behandlingsmetoder och tekniker där tabletter och 
vätskor tas invärtes och där syftet är att behandla olika 
invärtesmedicinska tillstånd samt psykiska och mentala 
tillstånd.  Exempel på discipliner som ingår är närings-
terapi, homeopati och olika former av samtalsterapi. 
Fotvård ingår också i denna kategori.

TILLÄGG RISKKLASS 2 
Behandlingsmetoder där man använder penetrerande 
tekniker såsom akupunktur.

TILLÄGG RISKKLASS 3 
Hudvårdsbehandling samt alla behandlingar där laser 
förekommer. 

Övrig information
Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda 
förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av 
särskilt försäkringsbevis/brev och av försäkringsvillkoren.

ADEKVAT FÖRSÄKRING AB

Telefon: 0470-70 40 50

E-post: massorerna@adekvatforsakring.se
Adress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö


