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  GRUNDSKYDDET INGÅR I MEDLEMSSKAPET

ANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd 
av företaget på grund av en sak- eller personska-
da. Försäkringen omfattar både kostnader för ut-
redning och ersättning av eventuellt skadestånd. 
Du kan till exempel få hjälp om ditt företag blir 
krävt på skadestånd för att du vält en hylla med 
dyra saker under ett kund/utbildningsbesök.

KONSULTANSVAR - ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN 

FÖRMÖGENHETSSKADA 

Försäkringen gäller om någon du har avtal med 
kräver skadestånd på grund av en ren förmögen-
hetsskada som du orsakat genom fel eller för-
summelse vid rådgivning. Försäkringen omfat-
tar både kostnader för utredning och ersättning 
av eventuellt skadestånd. Du kan till exempel få 
hjälp om du gett en kund ett felaktigt råd och 
kunden kräver företaget på skadestånd. 
Försäkringsbelopp 100 000 kr

BEHANDLINGSSKADOR

Försäkringen gäller för personskador vid be-
handling. För dig med terapiliknande verksam-
het är detta en extra trygghet.

KRISFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för terapihjälp vid psykisk 
kris. Det kan till exempel handla om att du vid 
ett utbildningstillfälle blir hotad med vapen och 
behöver hjälp av terapeut för att bearbeta dina 
känslor.

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Försäkringen gäller om en kund eller kursdelta-
gare gör sig illa i företagets lokaler. Det kan till 
exempel handla om att en kursdeltagare som del-
tar i en ledarskapskurs hos er snubblar och slår 
ut en tand. 

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för personskador för perso-
nal som blir misshandlad i tjänsten. Till exempel 
kan en anställd som blir misshandlad av en kurs-
deltagare få ersättning för sina skador.

Det bästa skyddet 
för dig som coachar
Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin, SFKM har, i samarbete med Adekvat 
Försäkring, tagit fram ett försäkringspaket anpassat för dig som coachar och utbildar 
andra människor. Paketet som ingår i din medlemsavgift har ett omfattande grundskydd 
och gäller allt från behandlingsskador till ren förmögenhetsskada. Allt för att du ska 
känna dig trygg som coach. Du kan enkelt teckna tilläggsförsäkringar eller höja försäk-
ringsbelopp i grundskyddet.



  SEPARATA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

VD- & STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd 
av VD, styrelsemedlem eller bolagsföreträdare 
på grund av ren förmögenhetsskada. Försäk-
ringen omfattar både kostnader för utredning 
och ersättning av eventuellt skadestånd. Det kan 
till exempel handla om att borgenärer efter en 
bolagskonkurs riktar krav mot styrelsen på grund 
av att de inte upprättat kontrollbalansräkning i 
tid.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller vid förmögenhetsbrott, 
bland annat stöld, som anställda orsakar före-
taget. Det kan till exempel handla om att en an-
ställd tar med sig hela dagskassan hem. 

UTBILDNINGSFÖRSÄKRING

Försäkringen täcker kursdeltagares kostnader i 
samband med inställd kurs.  Detta gäller om du 
måste ställa in en kurs på grund av sjukdom eller 
olycksfall.

KONSULTANSVAR - ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN 

FÖRMÖGENHETSSKADA

Försäkringsbeloppet höjs upp till 
2 000 000 kr

INNEHÅLLET I DENNA FOLDER ÄR ENDAST EN FÖRENKLAD SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING. 
FÖR FULLSTÄNDIG INFORMATION BER VI ER KONTAKTA ANSVARIG FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE SOM DU FINNER PÅ BAKSIDAN.

Vill du teckna försäkring 
eller ha mer information?

   

  TILLÄGGSPAKET

EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för extrakostnader för att 
hålla igång företaget vid skada. Det kan till ex-
empel handla om att det brunnit i lokalerna där 
du bedriver coachning och att du tillfälligt måste 
flytta verksamheten till en annan lokal. Försäk-
ringen täcker då extrakostnader som uppstår på 
grund av detta.

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.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

Försäkringen ger skydd för personal som är på 
tjänsteresa och omfattar också egendom som 
tillhör personalen och företaget. Det kan till 
exempel handla om att en anställd som är på 
tjänsteresa skadas i en trafikolycka och samti-
digt skadas också den anställdes glasögon och 
företagets bärbara dator. Försäkringen kan då 
ersätta sjukvårdskostnader, de förstörda glasö-
gonen och den förstörda datorn.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för kostnader för ombud i 
samband med tvist. Du kan till exempel få ersätt-
ning för kostnader för ombud om du och en kund 
är oense om betalningen av en faktura. 

KONSULTANSVAR - ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN 

FÖRMÖGENHETSSKADA

Försäkringsbeloppet höjs till 200 000 kr.



  ADEKVAT PLUS
PLUS Medlemsnytta är ett koncept som samlar med-
lemsförmåner inom försäkring, finans och andra pro-
dukter till ett förmånligt utbud för svenska organisa-
tioner och förbund. Våra kunder erbjuds ett anpassat 
utbud som motsvarar medlemmarnas intressen och 
behov. Vi skapar kostnadsfördelar och, om så behövs, 
unika produkter.

Bakom PLUS står Adekvat Försäkring som är ett
oberoende kunskapsföretag inom försäkring och
riskhantering. Vi förmedlar skadeförsäkring och
erbjuder kvalificerad rådgivning inom risk 
management.

Mer information finner du på 
www.adekvatforsakring.se

  VILL DU VETA MER ELLER 
TECKNA FÖRSÄKRING?
Kontakta oss på Adekvat Försäkring
Linnégatan 23
352 33 Växjö
Telefon: 0470-704 050
E-post: sfkm@adekvatforsakring.se

Denna folder är endast en sammanfattning av försäkringens innehåll. Vill du veta mer om våra försäkringar kan du gå 
in på Adekvat försäkrings hemsida, www.adekvatforsakring.se. Längst upp till höger klickar du på logga in. Du väljer 
organisation SFKM och lösenord medlem. Under rubriken försäkring hittar du försäkringsinformation. För att se ditt 
egna försäkringsinnehav går du till mina sidor och skriver användarnamn samt lösenord som du finner på din faktura. 
För att teckna försäkringen eller få ytterligare information, kontakta Adekvat Försäkring. 

  SVEDEA SPECIALFÖRSÄKRING
Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med
en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknads-
segment där vi är verksamma.

Inom området företagsförsäkring erbjuder vi grupp-
lösningar för yrkesgrupper, organisationer och fören-
ingar. 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 försäk-
ringssystem gör detta möjligt.

Bakom bolaget stårInternational Insurance Company 
of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av värl-
dens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Mer information finner du på www.svedea.se 

  VID SKADA
Svedea Specialförsäkring
Företagsskador
Box 3489
103 69  STOCKHOLM
Telefon: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se 


