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FORSIKRINGSCERTIFIKAT - ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 

 
Forsikringstager: Danske Psykomotoriske Terapeuter 
 
Sikrede:    
   
Forsikringsnr.:  E 9398 868 649  
 
Forsikringsform:           Erhvervsansvarsforsikring 
 
Sikrede interesse: Psykomotorik, herunder: 
 
 Psykomotorik der er udført af psykomotorisk terapeut, uanset 

om virket som psykomotorisk terapeut foregår på klinik, insti-
tution, i psykoterapeutens hjem eller patientens hjem eller ar-
bejdsplads, sportsplads m.m. 

                                           
Udførelse af psykomotorisk terapi i forbindelse med sportsar-
rangementer, idræts o.l., uanset om dette er lønnet.    
       

                                         Aktiviteter udført i forbindelse med eller under udøvelse af 
kurser.  

                                             
                                         Virke som psykomotorisk konsulent, underviser, superviser 

el. lign. 
                                                  

Psykomotoriske terapeuter med praksis på Færøerne.    
      

                                         Psykomotorisk terapi som er baseret på et aftaleforhold med 
en virksomhed, organisation, forening eller person, og som 
udføres lejlighedsvis udenfor Danmarks grænser.  

                 
Ansvar den sikrede måtte ifalde som bruger eller lejer af byg-
ning eller grund, der benyttes til virksomheden som afspæn-
dingspædagog, herunder også Kranio Sacral Terapi, tai-chi, 
massage, yoga, kropsterapi og bindevævsmassage.   

                                       
Afløbsforsikring:            Forsikringen er udvidet til at omfatte afløbsforsikring for op-

hørte psykomotorisk terapeutiske virksomheder med en af-
løbsperiode på 5 år.                   

 
Forsikringen omfatter ikke:  

Ansvar for skade, som sikrede pådrager sig under et ansæt-
telsesforhold på hospital, fremmed klinik.    
                          
Healing, nåleakupunktur og andre operative indgreb.  
     
Ansvar for tab eller skade ved tyveri eller bortkomst af patien-
ternes ejendele.      

 
Dækningsområde: Europa. 
 
Dækningssum:  10.000.000 kr. pr. forsikringsår for person- og/eller tingskade. 
 
Selvrisiko:   Ingen 
 
Forsikringsvilkår:  9900-1 og 9903-2 www.topdanmark.dk/vilkaar/erhverv 
 

http://www.dap.dk/index.php
http://www.topdanmark.dk/vilkaar/erhverv
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Samarbejdsaftale: Denne police er tegnet i henhold til samarbejdsaftale mellem 
Danske Psykomotoriske Terapeuter og Topdanmark. Ved op-
hør af samarbejdsaftalen, opsiges forsikringen og dækningen 
bortfalder samtidig med ophør af samarbejdsaftalen. Præ-
mien for forsikringer på denne police opkræves via    
Danske Psykomotoriske Terapeuter.                                                          

 
 

17. januar 2018 
 
Topdanmark Forsikring A/S 
 
Janne Baumgarten  


