
medlemsförsäkring
rätt försäkring för medlemmar i svenska naprapatförbundet

Försäkringar för kropp och själ

Trygghet är att veta att du inte står ensam om 
något skulle hända, vare sig det gäller jobbet 
eller fritiden. 

Som medlem i Svenska Naprapatförbundet 
omfattas du av en obligatorisk grundförsäkring. 
Utöver den kan du komplettera ditt skydd 
genom att teckna ytterligare försäkringar som 
är anpassade efter dina behov. 

Med ett bra försäkringsskydd kan du känna 
dig trygg, vad som än händer.



en försäkring sOm fölJer bransCHens beHOv
Vår Försäkringsnämnd utgör ett stöd för medlemmarna i komplicerade skadeärenden. Nämnden går igen-
om skadeutfall för att föreslå förbättringar och förändringar i skadehanteringsrutiner och försäkringsom-
fattning. I nämnden sitter representanter från Svenska Naprapatförbundet, Adekvat Försäkring och Svedea. 
Det skapar en större trygghet för dig som naprapat.

erfarna försäkringspartners
Försäkringarna hanteras av Adekvat Försäkring som har en lång erfarenhet av specialanpassade grupp- 
försäkringar. Försäkringsgivare för huvuddelen av förbundets försäkringar är Svedea - ett försäkringsbolag 
som är inriktat på småföretag och specialiserat på att erbjuda förmånliga gruppförsäkringar.

medlemsförsäkring grund för alla medlemmar
Alla aktiva medlemmar i Svenska Naprapatförbundet har en obligatorisk försäkring som ingår i medlemska-
pet. Där ingår Patientförsäkring, Ansvar, Rättsskyddsförsäkring, Krisförsäkring, Kollektiv olycksfallsförsäkring, 
Kundolycksfall och Loss of profession. Förutom Medlemsförsäkring Grund, kan du teckna någon av våra 
förmånliga tilläggsförsäkringar som ger dig ett komplett försäkringsskydd.

Smärtfria lösningar

Som Naprapat har du nog av huvudvärk på jobbet. Att välja rätt försäkring ska därför vara enkelt och smärtfritt. 
Du vill ha ett skydd som är anpassat efter just din verksamhet och dina behov. Som ger dig trygghet när du 
behöver det. Eftersom du omfattas av Patientskadelagen behöver du en försäkring som täcker patientskador. 

Vi på Svenska Naprapatförbundet har, tillsammans med försäkringsmäklaren Adekvat Försäkring och försäkrings-
bolaget Svedea, tagit fram förmånliga försäkringslösningar särskilt anpassade för våra medlemmar.



praktikförsäkring
Praktikförsäkring är en försäkring för dig som har en egen praktik med utrustning eller för dig som hyr utrust-
ning. Den är också anpassad för de som i anslutning till sin klinik bedriver gymverksamhet eller hälsorelaterad af-
färsverksamhet i lite större skala. Du som har ett gym öppet för allmänheten måste teckna en tilläggsförsäkring 
för ansvarsmomentet. Praktikförsäkringen finns i olika storlekar beroende på exempelvis antalet anställda eller 
om du äger/hyr din utrustning. Kontakta oss när du vill teckna försäkringen så hjälper vi dig att välja den som 
passar bäst för just din verksamhet.

sJukavbrOttsförsäkring
Sjukdom och olycksfall är något som kan drabba alla. Skulle det hända dig och du måste göra ett avbrott i 
din verksamhet tryggar Sjukavbrottsförsäkring dina fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir 
arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtid-
spension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbe-
loppen väljs enligt tabell på ansökningsblankett. Vid vald ersättning, högre än 5.000 kronor, måste de fasta 
kostnaderna kunna redovisas i samband med skada.

studentförsäkring
Du som utbildar dig till naprapat behöver ett bra försäkringsskydd under tiden du praktiserar. Student-
försäkringen omfattar bland annat Behandlingsskadeförsäkring, Ansvarsförsäkring, Egendomsförsäkring 
samt Kris- och Olycksfallsförsäkring. Manipulationsbehandling ingår efter sjunde terminen om studenten 
teoretiskt och praktiskt godkänts för detta. Akupunktur ingår efter fjärde terminen. Försäkringen gäller utan-
för skoltid och i hela Norden. 

persOnskadeskYdd
Ditt liv utanför arbetet är naturligtvis också värt att försäkra. Ta hand om dig själv och familjen med ett Per-
sonskadeskydd som omfattar både Sjukförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Barnförsäkring och Sjukvårdskost-
nadsförsäkring (Euro Accident är försäkringsgivare för Personskadeskyddet). Ta kontakt med Max Matthies-
sen via telefon: 08-613 28 55 eller via e-post: grupp@maxm.se.

Frivilliga tilläggsförsäkringar



vill du veta mer, teCkna försäkring eller anmäla skada?

Kontakta oss på 

Adekvat Försäkring AB
Telefon: 0470-70 40 50

E-post: snf@adekvatforsakring.se
Webb: www.adekvatforsakring.se

Besöksadress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö

Mer information 
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". Välj organisation "SNF" för att logga in dig på 
medlemsportalen. Under rubriken "Försäkring" hittar du försäkringsinformation. För att se ditt 
egna försäkringsinnehav går du till "Mina sidor" och skriver ditt användarnamn samt lösenord 
som du finner på din faktura. 

För att teckna försäkringen eller få ytterligare information, kontakta Adekvat Försäkring enligt 
nedan kontaktinfo.

www.adekvatforsakring.se
mailto:snf@adekvatforsakring.se

