
SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkringsbeloppen för din Sjukavbrottsförsäkring kan väljas enligt tabell nedan och betalas ut under 12 månader, efter 30 dagars karens.  
Kryssa i valt försäkringsbelopp i nedan anmälningstalong för att teckna försäkring, samt fyll i startdag för din Sjukavbrottsförsäkring.

JA, jag vill teckna Praktikförsäkring.

Praktikförsäkring LITeN 
Praktikförsäkring meLLAN. 
Praktikförsäkring SToR.

JA, jag vill teckna Fristående Sjukavbrottsförsäkring 
och fyller i nedan kompletterande uppgifter.

Kontakta mig för genomgång av mitt försäkringsskydd.

NAMN

POSTADRESS

PERSONNUMMER

POSTNR POSTORT

Försäkringen handläggs av  
Adekvat Försäkring AB 
Storgatan 26, 352 31 
Växjö

Tel: 0470–70 40 50 

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

ANSÖKAN TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
PRAKTIKFÖRSÄKRING
Praktikförsäkring är en försäkring som finns i några olika storlekar beroende på antalet anställda och om du äger eller hyr utrustning. Kontakta 
oss gärna så att vi kan hjälpa dig att välja rätt försäkring för din verksamhet. 

Praktikförsäkring LITEN -   För dig som är ensamföretagare utan anställda. Du hyr lokal samt utrustning. Premie: 645 kr/år. 
Praktikförsäkring MELLAN -   För dig som är ensamföretagare utan anställda. Du hyr lokal och äger all din utrustning. Premie: 929 kr/år. 
Praktikförsäkring STOR -   För de praktiker som har anställda och/eller gemensamt ägda driftbolag.  

FYLL I STARTDATUM FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING:

ANSÖKAN
FYLL I Och SKIcKA VIA E-POST, 
ELLER SKRIV UT, KLIPP AV Och POSTA TILL OSS IDAG. 

5.000 kr/mån 10.000 kr/mån 15.000 kr/mån 20.000 kr/mån 25.000 kr/mån 30.000 kr/mån Valt försäkringsbelopp

<30 år 416 kr 1.460 kr4 kr
1.981 kr 2.503 kr 3.024 kr 3.546 kr

30-39 år 416 kr 1.980kr 2.640 kr 3.546kr 4.328 kr 5.111kr

40-49 år 416 kr 2.804 kr 3.998 kr 5.193 kr 6.347kr 7.541 kr

50-59 år 416 kr 4.808 kr 7.005 kr 9.201kr 9.751kr 13.594 kr

Årspremierna avser år 2021 Belopp per person.

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER FÖR DIG SOM VILL TEcKNA SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

E-POST

Antal anställda

1 - 3
4 - 5
6 - 10

1 - 3 anställda, premie:  2 080 kr/år 
4 - 5 anställda, premie: 2 662 kr/år. 
6 - 10 anställda, premie: 4 160 kr/år 
10 > anställda, manuell prissättning

mailto:snf@adekvatforsakring.se


Praktikförsäkring

Frivilliga försäkringar

Naprapatverksamhet kan man bedriva nästan var som helst, men de flesta naprapater har en egen 
praktik med utrustning och annat som behöver ett bra skydd utöver Grundförsäkringen. Det får du med 
praktikförsäkring. Den omfattande försäkringen är skräddarsydd för dig som vill ge din verksamhet 
extra trygghet vid inbrott, brand eller vattenskada. Försäkringen har även en allriskomfattning vid 
plötsliga och oförutsedda händelser.

FRISTÅENDE 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 förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. 
Försäkringsbeloppen väljs enligt tabell på ansökningsblankett. Vid vald ersättning, högre än 5.000 
kronor, måste de fasta kostnaderna redovisas.

STUDENTFÖRSÄKRING
Du som utbildar dig till naprapat behöver ett bra försäkringsskydd under tiden du praktiserar. 
Studentförsäkringen omfattar bland annat Behandlingsskadeförsäkring, Ansvarsförsäkring, 
Egendomsförsäkring samt Kris- och Olycksfallsförsäkring. Manipulationsbehandling ingår efter sjunde 
terminen om studenten teoretiskt och praktiskt godkänts för detta. Försäkringen gäller utanför 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 
Personskadeskydd som omfattar både Sjukförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Barnförsäkring, 
Sjukvårdsförsäkring och livförsäkring. (Euro Accident är försäkringsgivare för Personskadeskyddet). Ta 
kontakt med Optimal advice via telefon: 040-685 84 00 eller e-post: info@optimaladvice.se

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 där 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 försäkringsbolaget Svedea, tagit fram förmånliga försäkringslösningar särskilt 
anpassade för våra medlemmar.

EN FÖRSÄKRING SOM FÖLJER BRANSCHENS BEHOV
Vår Försäkringsnämnd utgör ett stöd för medlemmarna i komplicerade skadeärenden. Nämnden går 
igenom skadeutfall för att föreslå förbättringar och förändringar i skadehanteringsrutiner och 
försäkringsomfattning. 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 grundförsäkring som ingår i medlemskapet. 
Där ingår Patientförsäkring, Ansvar, Rättsskyddsförsäkring, Krisförsäkring, Kundolycksfall, Kollektiv 
olycksfall och Loss of profession. Förutom Medlemsförsäkring Grund, kan du teckna någon av våra 
förmånliga tilläggsförsäkringar som ger dig ett komplett försäkringsskydd.
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