
ELEVFÖRSÄKRING 2021 FÖR MEDLEM I SMARF 

Försäkringen gäller för dig som studerar till massör enligt utbildningsplan. Försäkringen gäller från och med 
anmälningsdatum, under din utbildningstid till massör, dock max ett år från anmälningsdatum. Skulle din utbildning vara 
längre än ett år skall förnyelse ske av elevförsäkringen.  

Elevförsäkring inkl. medlemskap i SMARF: 600 kr 

FÖRSÄKRINGSFORM FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP SJÄLVRISK/ 
KARENSER 

Ansvarsförsäkring- GRK10 

Egendomsförsäkring – GRK10 

• Försäkringen gäller om någon kräver
skadestånd av eleven på grund av en
sak- eller personskada. Försäkringen
omfattar både kostnader för utredning
och ersättning av eventuellt
skadestånd.

• Försäkringen har allriskomfattning. Det
betyder att den gäller för plötsliga och
oförutsedda skador på, eller förlust av,
försäkrad egendom. Försäkringen
omfattar endast egendom som är
avsedd att enbart användas vid
behandling. Stöldbegärlig egendom
och förbrukningsmaterial omfattas inte.

Belopp 5 miljoner max 2 
försäkringsbelopp/ år. 

Belopp 0,5 pbb. 

0,1 pbb/ skada 

0,1 ppb/ skada 

Behandlingsskadeförsäkring-  
T128 

*Försäkringen gäller ej för manipulation och
mobilisering.  Försäkringsbolaget har också 
undantaget användandet av sprutor, Botox 
och dylikt. Utrustning som används i 
behandling ska vara CE-märkt enligt EU:s 
direktiv. 

• Försäkringen lämnar ersättning då
patient skadar sig i samband med
behandling hos försäkringstagaren.

Belopp 1 miljon max 3 
försäkringsbelopp/år 

0,05 pbb/ skada 

Rättskyddsförsäkring – GRK10 
• Försäkringen gäller för kostnader för

ombud i samband med tvist.
5 pbb 0,2 pbb plus 20 % av 

kostnader överstigande 
0,2 pbb 

Prisbasbelopp (pbb): 47 600 kr år 2021 
VILLKOR: 
Se respektive försäkringsform. Försäkringen gäller med den version av försäkringsvillkoren som var gällande vid försäkringens 
begynnelsedag. 

OM DU VILL VETA MER: 
Vid frågor kring försäkringen är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående nummer eller adress. 
Vid skada kontakta Adekvat Försäkring AB. Lämna adress och kontaktuppgifter samt en kortfattad information om vad som inträffat. 
Tel: 0470-70 40 50, E-post: info@adekvatforsakring.se  

Blanketter för skadeanmälan finns tillgängliga på Din försäkringsportal och kan även beställas från Adekvat Försäkring AB. 

ANMÄLAN om medlemskap inkl. försäkring: www.altbeh.com 

Försäkringsgivare 

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, Org.nr 516402-6345, filial till HDI Global 
Specialty SE, med säte i Tyskland, HRB 211924. 

Genom representant Svedea AB 
Box 3489 
103 69  Stockholm  
www.svedea.se 


