
 
 

 

 
Få overblik i Mit Topdanmark – log ind med NemID på hjemmesiden 

15. oktober 2019 
Side 1 / 1 

Forsikringsnr.: E9369 463 427 

Kontakt 
Janne Baumgarten 
44743394 
jab@topdanmark.dk 
 

Topdanmark Forsikring A/S 
Borupvang 4, 2750 Ballerup 
CVR-nr. 78416114 
 

  

 

Kollektiv ansvarsforsikring – KSTforeningen 

Alle medlemmer (jf. den medlemsliste, som kvartalsvis skal fremsendes til Topdan-
mark) er dækker for ansvar i forbindelse med almindeligt erhvervsansvar, dvs. 
skade på andre og andres ting fx: 

- Hvis medlemmet får ødelagt en klients briller, fordi klienten har taget disse 
af i forbindelse med behandling. 

- Klienten glider i noget vådt på gulvet i klinikken 
- Briksen bryder sammen under klienten 
- Fald på isglat fortov ved klinik, hvis medlemmet ikke har saltet eller ryddet 

sne. 
Medlemmer som er RAB godkendte eller har en forudgående sundhedsfaglig ud-
dannelse er tillige dækket for ansvar i forbindelse med behandling af/på klienter.  
Dækningen forudsætter dog at terapeuten udfører behandlingen i eget regi, dvs. at 
terapeuten ikke er i ansat af en arbejdsgiver (arbejdsgiver har instruktionspligten og 
hæfter for sine ansattes evt. fejl). 
 
Udover Kranio-sakral terapi er ansvarsforsikringen udvidet til at omfatte an-
svar for skade ved nedenstående behandlinger:  

� 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 

sports- 
      arrangementer, 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. 
Forsikringen dækker ikke ansvar for følgende behandlinger: 
� Healing og øvrige alternative behandlinger, nåleakupunktur og andre ope-

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

Der er ingen selvrisiko. 
 
I tilfælde af skade: 
Anmeld via vores hjemmeside topdanmark.dk og oplys medlemsnr. 
Ring til vores skadeafdeling 44 74 71 06 eller mail til erhverv-ansvar@topdan-
mark.dk 
 
Klinikforsikring (løsøreforsikring), som dækker mod brand-, vandskade og indbruds-
tyveri er ikke en del af ansvarsforsikringen. Denne forsikring skal etableres individu-
elt. 


