Forsikringsbevis
Forsikringsnummer

Erhvervsansvarsforsikring
Dækningsområde: Danmark
Dækningssum pr. forsikringsår for personskade og/eller tingskade

10.000.000 kr.

Forsikringen er udvidet til at omfatte medlemmer af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter følgende
erstatningsansvar for skade forvoldt på patienter under forudsætning af, at medlemmerne er RAB
godkendte og/eller har gennemgået en sundhedsfaglig uddannelse.
Forsikringen omfatter:
Kranio-sakral terapi, uanset om virket som kranio-sakral terapeut foregår på klinik, institution,
i kranio-sakral terapeutens hjem eller arbejdsplads, sportsplads, messer m.m.
Derudover dækker forsikringen ansvar for udførelse af:
· Organmassage/viseral manipulation
· Neurodynamic/nervemanipulation
· Unwinding
· Myafacial release
· Tensegrity
· Somato emotionel release
· Lymfedrænage
· Udførelse af kranio-sakralterapi på børn og i vand samt i forbindelse med sportsarrangementer, idræt
· o. lign., uanset om dette er lønnet.
· Aktiviteter udført i forbindelse med eller under udøvelse af kurser.
· Aktiviteter i forbindelse med uddannelsesforløb til kranio-sakral terapeut.
· Virke som kranio-sakral terapeutisk konsulent, underviser, supervisor eller lignende.
· Kranio-sakral terapi, som er baseret på et aftaleforhold med en virksomhed,
organisation, forening eller person, og som udføres lejlighedsvis uden for Danmarks
grænser.
· Ansvar, som den sikrede måtte pådrage sig, som bruger eller lejer af bygning eller
grund, der benyttes til virksomheden som kranio-sakral terapeut.
· Forsikringen er udvidet til at omfatte afløbsforsikring for ophørte kranio-sakral
terapeutiske virksomheder med en afløbsperiode på 5 år.
Forsikringen dækker ikke:
· Ansvar for skade, som sikrede pådrager sig under et ansættelsesforhold på fremmed
hospital eller fremmed klinik.
·

Healing, nåleakupunktur og andre operative indgreb.

·

Ansvar for tab eller skade ved tyveri eller bortkomst at klienters ejendele.

Denne police er tegnet i henhold til samarbejdsaftale mellem Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter og
Topdanmark. Ved ophør af samarbejdsaftalen opsiges forsikringen og dækningen bortfalder samtidig
med ophør af samarbejdsaftalen.
Forsikringen betales via Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter.
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