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Försäkringsinformation till medlemmar hos  
Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter 
 
Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter har inlett ett samarbete med Gefvert 
Försäkringsmäklare som innebär att du som medlem har förmånliga rabatter på 
Gefverts försäkringsutbud.  
 
 
Företagsförsäkring - Premie från 750 kr/år. 
En företagsförsäkring behöver du även om du arbetar hemifrån då en hemförsäkring 
endast täcker din privata egendom och dig som privatperson.  
 
Företagsförsäkringen täcker din egendom i försäkringslokalen/hemmet mot brand, 
vatten, inbrott samt avbrott till följd av dessa skadehändelser, skada på själva lokalen 
som du som hyrestagare ansvarar för, samt rättsskydd och allmänt ansvar. Du kan 
också lägga till ett Allriskskydd, såväl för stationär som rörlig utrustning. 
  
Försäkringsbelopp: 
Maskinerier/inventarier/varor   350 000 kr 
Avbrott vid Brand/Inbrott/Vatten, 
max. ersättning    1 000 000 kr 
Rättsskydd     5 Basbelopp 
Glas upp till 5 m2    Ingår 
Transport (endast vid transport med eget fordon)  1 Basbelopp 
Allmänt Ansvar (ej felbehandling)   5 000 000 kr 
- dock max. ersättning per år   10 000 000 kr 
 
Självrisk: 7 % av basbeloppet 
 
Försäkringen gäller på de försäkringsställen som angivits i 
försäkringsbeviset.   
 
Behandlingsansvarsförsäkring – Premie från 800 kr/år 
Försäkringen täcker dig som terapeut då du utför behandlingar. 
 
Försäkringen består av två delar; behandlingsansvar om någon anser sig ha blivit 
skadad av din behandling samt olycksfall för kunder/patienter som besöker dig och 
eventuellt skulle skada sig i din lokal, exempelvis halka på ett på ett blött golv.  
 
   Försäkringsbelopp 
Personskada (Behandlingsansvar)   4 000 000 kr/per skada 
Maximal ersättning per år   10 000 000 kr 
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Försäkringsbelopp  

Kundolycksfall   35 000 kr/per skada 
Maximal ersättning per år   250 000 kr 
 
Självrisk: 7 % av basbeloppet 
 
Geografisk omfattning: Försäkringen gäller i hela Norden men kan, mot ett tillägg, 
även utökas till hela EU/EES. 
 
Sjukavbrott - Premie 1 500 kr/år 
Om du blir långvarigt sjukskriven och därmed arbetsoförmögen täcker försäkringen 
dina fasta kostnader i företaget, exempelvis hyra och löpande räkningar.  
 
På Gefvert.se.org/alternativmedicin hittar du all information 
Läs mer om respektive försäkring på hemsidan, där hittar du även villkor, 
anmälningsblanketter, skadeanmälan m.m.  
 
Teckna försäkring 
Gefverts kundservice erbjuder kostnadsfri hjälp och analys av vad du behöver till ditt 
företag. Ring 08-440 54 40 eller maila kundservice@gefvert.se 
 
Telefontider 
måndag – torsdag     8.30 – 16.30 
fredag                            8.30 – 16.00 
lunchstängt                 12.00 – 13.00 
	  
 
Om Gefvert försäkringsmäklare 
Gefvert försäkringsmäklare har specialiserat sig på att försäkra kreatörer och företag 
inom alternativ medicin sedan 70-talet. Deras fleråriga spetskompetens gör att du 
kan vara säker på att få rätt försäkring som är anpassad till dina behov.  

 


