Forsikringsbevis

Forsikringsnummer
E 8930 264 017
Vilkår 1 5468 10

Erhvervsansvar, Retshjælpsforsikring og Netbank Erhverv
Dækningsområde: Europa
Dækningssum pr. forsikringsår:

10.000.000 kr.

Erhvervsansvarsforsikring
Omfattede af erhvervsansvarsforsikring er forsikrede medlemmer og ansatte i forsikredes virksomhed.
Al fysioterapeutisk virksomhed, hvor fysioterapeuten og dennes ansatte fysioterapeuter og/eller medhjælp anses som ansvarlig i forhold til autorisationsloven er omfattet herunder det ansvar den forsikrede måtte pådrage sig, som bruger eller lejer af en bygning eller grund, der benyttes til fysioterapi.
Den fysioterapeutiske virksomhed kan foregå på klinik, institution, i fysioterapeutens eller patientens hjem eller arbejdsplads, sportsplads m.m. i Europa.
Forsikringen dækker også krav, som ikke er omfattet af den offentlige patienterstatning, herunder evt. selvrisiko ved patienterstatningen, skader der ikke er sket i direkte tilknytning til behandlingen, men som fysioterapeuten kan gøres ansvarlig for. Tingskader opstået i forbindelse med behandling er omfattet.
Forsikringen dækker erhvervsansvar som fysioterapeuten måtte ifalde i forbindelse med f.eks. sundhedsfremme og forebyggelse, kursus og undervisning, supervision, fitness og velværeydelser, mv. Det er ikke en
forudsætning, at der er et behandlingsmæssigt sigte i udførelsen af erhvervet.
Fysioterapeuten skal være berettiget til at udøve nåleakupunktur i overensstemmelse med gældende regler
og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Udførelse af fysioterapeutisk virksomhed i forbindelse med sportsarrangementer, foreningsarbejde, fritidsarrangementer og lign., hvor fysioterapeuten ikke står i et arbejdsgiverlignende forhold.
Ansvar den forsikrede måtte ifalde, som bruger eller lejer af bygning eller grund, der benyttes til virksomheden
som fysioterapeut.
Forsikringen er udvidet til at omfatte afløbsforsikring for ophørte fysioterapeutvirksomheder med en afløbsperiode på 5 år.
Kompetencemæssige forudsætninger
Forsikringen forudsætter gyldig dansk autorisation. Fysioterapeutstuderende kan oprette forsikringen efter 2½
års grunduddannelse under forudsætning af en skriftlig supervisionsaftale ved forsikringen påbegyndelse. Supervisionsaftalen skal være indgået med en autoriseret fysioterapeut, være gyldig i forsikringsperioden og skal
kunne dokumenteres. Nåleakupunktur og manipulationsbehandling er ikke omfattet for studerende.
Ridefysioterapi forudsætter gennemførelse af Danske Fysioterapeuters uddannelse i ridefysioterapi.
Forsikringen dækker ikke:
Ansvar for skade, som sikrede ifalder under et ansættelsesforhold. Ansvar for tab eller skade ved tyveri eller
bortkomst af patienternes ejendele.
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Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker tvister i forbindelse med udøvelse af virksomhed i cvr. En tvist forstås som en konkret,
aktuel konflikt som parterne ikke selv har kunnet løse, og som behandles af en domstol eller ved voldgift.
For så vidt andet ikke er nævnt, gælder Topdanmarks vilkår for Retshjælp vilkår nr. 6393 -6.
Forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed 250.000 kr. Forsikringssum pr. forsikringsår maks. 750.000 kr.
Selvrisiko:3.041 kr. af de samlede omkostninger.
Beløbet kan gøres gældende efter hver instans. Selvrisikobeløbet er fastsat i år 2019 og indeksreguleres.
Tvister der dækkes:
Sagsomkostninger og lign. i forbindelse med privatretlige tvister, der opstår i forbindelse med erhvervsudøvelsen og som danner rimeligt grundlag for civilretligt søgsmål eller som er aftalt behandlet ved voldgift.
Tvister der ikke er dækket:
Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Injurie-, straffe- og bødesager, mv., jfr. vilkårene punkt
3, A-F. Almindelig advokatrådgivning dækkes ikke.
Ovenstående er en summarisk beskrivelse af dækningen. Dækningen er nærmere beskrevet i vilkår nr.
6393-6.
Dækningsudvidelser: For småskader gælder, at Topdanmark giver tilsagn om retshjælpsdækning, indenfor
forsikringens dækning i øvrigt, hvis Danske Fysioterapeuters juridiske vurdering tilsiger, at sagen bør prøves
ved en domstol.

Netbank Erhverv forsikring
Årlig forsikringssum (indeksreguleres) 2.857.882 kr. Selvrisiko 5.716 kr. Forsikringen dækker i henhold til vilkår for Netbank vilkår nr. 9911-2.
Netbankforsikringen dækker tab, når virksomheden eller virksomhedens danske datterselskaber bliver udsat
for et hackerangreb via virksomhedens egne it-systemer. Vær opmærksom på, at forsikringen kun dækker
netbankkonti i danske pengeinstitutter.
Netbankforsikring dækker uanset, om hackerangrebet foregår ved manuelle eller automatiserede processer,
og uanset hvor angrebet stammer fra. Netbankforsikringen dækker også netbankindbrud, der sker gennem
din mobiltelefon eller tablet.
Det er dog et krav, at du har sikret den mobile enhed med et kodeord, og at dens software er opdateret.

Betalingsbetingelser
Denne police er etableret i henhold til samarbejdsaftale mellem organisationen ’’Danske Fysioterapeuter’’ og
Topdanmark.
Præmien for forsikringer på denne police opkræves via organisationen ’’Danske Fysioterapeuter’’
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