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MEDLEMSKAP INKLUSIVE BEHANDLINGSSKADE- 

OCH ANSVARSFÖRSÄKRING. Helår*) 2325 kr. 

(Varav medlemsavgift 100 kr, serviceavgift 1100 

kr, moms 275 kr och försäkring 850 kr).

MEDLEMSKAP INKLUSIVE BEHANDLINGSSKADE- 

OCH ANSVARSFÖRSÄKRING. Halvår**) 1400 kr. 

(Varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift 640 kr, 

moms 160 kr och försäkring 550 kr).

MEDLEMSKAP UTAN FÖRSÄKRING. Helår*) 1475 kr. 

(Varav medlemsavgift 100 kr, serviceavgift 1100 

kr, moms 275 kr). Välj detta alternativ tex om din 

arbetsgivare omfattas av annan försäkringslös-

ning.

MEDLEMSKAP UTAN FÖRSÄKRING. Halvår**) 850 kr.  

(Varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift 640 kr, 

moms 160 kr). Välj detta alternativ tex om din ar-

betsgivare har annan försäkringslösning.

ELEVMEDLEMSKAP INKLUSIVE BEHANDLINGSSKA-

DE- OCH ANSVARSFÖRSÄKRING. Helår *) 925 kr.

(Varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift 420 kr, 

moms 105 kr och försäkring 350 kr).

ELEVMEDLEMSKAP UTAN FÖRSÄKRING. Helår *) 

675 kr. (Varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift 

500 kr, moms 125 kr).

SKOLMEDLEMSKAP. Helår *) 3350 kr. (Varav med-

lemsavgift 100 kr, serviceavgift 2600 kr, moms 650 kr).

Behandlingsskade- och ansvarsförsäkringen 

tecknas som obligatorisk försäkring i samband 

med att medlemskap i SFKM tecknas. Övriga 

försäkringar (praktikförsäkring, akupunkturför-

säkring och sjukavbrott) tecknas som frivilliga 

separata försäkringar och skall aktivt väljas som 

tillägg för att ingå i försäkringen. Försäkringen 

gäller för skada som inträffar inom Norden. Vissa 

försäkringsmoment gäller med begränsad eller 

utökad geografisk omfattning, vilket framgår av 

försäkringsvillkoret.

Behandlingsskade- och ansvarsförsäkring om-

fattar följande behandlingstekniker: 

Akupressur, Antigymnastik, Antigympa, Arbets- 

och Idrottsskador, Aromaterapi, Atlaskotan, Ayu-

rveda, Beröringspedagog, Bowenterapi, Breema 

kroppsterapi, Coaching, Coreterapi, Dornterapi, 

Elektrobehandlingar, Fotvård, Frisk- och Skön-

hetsterapi, Friskvårdsterapi, Fysioterapi (Human-, 

Häst-, Hund-), Fytoterapi, Gruppträning/Klasser 

(Aerobic-, Dans-, Gymnastik-, Spinning-, Step-, 

Yoga- Zumba- m.fl), Healing, Homeopati, Hud-

vård, Hypnos, Hypnoterapi, Hälsovägledning, 

Kinesiologi, Kinopraktik, Kostrådgivning, Krani-

al-Sacral Osteopati, Kranio-Sacral behandling, 

Kroppsbalansering, Laserterapi, Livsstilsterapeut, 

Magnetterapi, Massage (CNM-, Bindvävs-, En-

ergi-, Finsk klassisk-, Hawaiiansk-, Hot Stone-, 

Hund, Häst-, Idrottsskade-, Magnet-, Svensk klas-

sisk-, Taktil-, Tui Na mfl), Medicinsk Fotvård, Men-

tal träning, Metamedicin, Mobiliseringstekniker, 

Som medlem i SFKM kan du teckna kostnadseffektiva försäkringar för din verksamhet. Vi 

ser till att de alltid är aktuella för att de ska vara anpassade efter dina behov. Är du aktiv 

medlem så har du redan mycket att tänka på och därför är Behandlings- och ansvarför-

säkringen obligatorisk. Du kan utöver denna välja att lägga till bla försäkring för lokal och 

egendom eller sjukavbrott.

Kostnadseffektiva försäkringar
Alltid anpassade för dina behov

* Medlemskap löper alltid på kalenderår oavsett om du betalar hel eller halvår. 



En olycka kommer sällan ensam brukar man säga. Och visst finns det en del sanning i det 

gamla ordspråket. Genom att teckna tilläggsförsäkringar så är du försäkrad om att få eko-

nomisk hjälp samt stöd om du skulle råka ut för en olycka. 

Tilläggsförsäkringar
Ger dig extra trygghet

NLP, Naturterapeut, Naturterapi, Näringsterapi, 

Ortobionomi, Ortopedisk Medicin, Orthopa-

edic Medicine International (OMI), Osteopati, 

Permanent hårborttagning, Personlig tränare, 

Psykosyntes, Regndroppsteknik, Regressionste-

rapi, Reflexologi, Resanterapi, Rosenmetoden, 

Samtalsterapi, Sensmotorisk Reflexpedagog, Shi-

atsu, Spa- och kurterapi, Stretching, Traditionell 

kinesisk medicin (TCM), Triggerpunkter, Under-

sökningsteknik, Visceral behandling, Yoga samt 

Zonterapi. Försäkringen gäller även för behand-

ling på djur.

Ansvar: Försäkringen täcker det skadeståndsan-

svar för person- eller sakskada som företaget kan 

drabbas av. Vid sådant krav hjälper försäkrings-

bolaget till att utreda om skadeståndsskyldighet 

föreligger, sköter förhandlingarna, för er talan vid 

rättegång och utbetalar eventuellt skadestånd.

Behandlingsskada: Försäkringen omfattar skyl-

dighet att utge ersättning för behandlingsskada 

enligt särskilt villkor. Försäkringsbolaget utreder, 

förhandlar och för er talan vid rättegång och ut-

betalar eventuellt skadestånd.

Förköpsinformation i pdf finns på vår hemsida; 

www.sfkm.org/default.asp?page=medlemskap_

forsakring

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR Kan endast tecknas 

om man har SFKM behandlingsskade-/ansvars-

försäkring.

PRAKTIKFÖRSÄKRING. Helår 950 kr. Halvår 575 kr.

Försäkringen gäller med en allriskomfattning (inkl. 

maskinskada), dvs för plötsliga och oförutsedda 

skador på, eller förlust av, försäkrad egendom.

AKUPUNKTURFÖRSÄKRING. Helår 650 kr 

Kan ej tecknas av elever.

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING. 

Kontakta vårt ombud Adekvat Försäkringar för

priser, tel 0470-70 40 50. 

E-post: sfkm@adekvatforsakring.se

Posta din ansökan redan idag.

Varmt välkommen till oss!

Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos SFKM’s ombud Adekvat Försäkring AB.
Tel växel: 0470-70 40 50. E-post: sfkm@adekvatforsakring.se
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