
FÖRSÄKRINGS
ANSÖKAN

NAMN:

ADRESS:

PERSONNUMMER:

REBS-CERTIFIERINGSNUMMER:

FÖRETAGSNAMN:

FÖRETAGSADRESS:

MAILADRESS:

ORGANISATIONSNUMMER:

ÖNSKAT STARTDATUM FÖR FÖRSÄKRING:

EGENDOM, FÖRSÄKRINGSBELOPP VÄRDE:

VÄRDE AV: DATORER:                              SEK  MASKINER:                       SEK  LAGER AV VAROR:                        SEK

UPPSKATTAD OMSÄTTNING INFÖR NÄSTKOMMANDE ÅR:                                                                           SEK

ANTAL ANSTÄLLDA SOM SKA OMFATTAS:

SIGNATUR NAMNFÖRTYDLIGANDE

FÖRSÄKRINGSALTERNATIV SAMT PREMIER

ANSÖKAN MAILAS TILL

info@akermanpartners.se

TILLÄGG AV INFORMATION FÖR FÖRETAGSFÖRSÄKRINGEN:

VI ÖNSKAR TECKNA:

      ESTETISKA FÖRSÄKRING (Din viktiga basförsäkring)

      SMÅFÖRETAGARSFÖRÄKRING (Kompletterande försäkring)

      PRAKTIKFÖRETAGARFÖRSÄKRING (Kompletterande försäkring)

      Jag har erhållit och läst villkoren för REBS Estetiska och sammanfattningen av företagsföräskringen.

PRAKTIKFÖRETAGSFÖRSÄKRING
KOMPLETTERANDE FÖRSÄKRING

Patientskadeförsäkring och företagsförsäkring, beroende
på ord, lager, maskiner mm. Rättsskydd 10  basbelopp,

ej tjänsteresa. Estetisk behandlingsskadeförsäkring ingår inte
men kan köpas till, Självrisk se ”SMÅFÖRETAGARFÖRSÄKRING”.

SMÅFÖRETAGARFÖRSÄKRING
KOMPLETTERANDE FÖRSÄKRING

Företagsförsäkring, patientskadeförsäkring. Estetisk
behandlingsskadeförsäkring,för  andra skador än injektioner,
endast 500.000 SEK / skada, grundsjälvrisk 4.760 kr men kan

ökas till obegränsat belopp om du tvingas betala skadestånd.
Tjänsteresa ingår.

DATUM ORT

från 6.000:-från 3.850:-

REBS ESTETISKA
VÅR BASFÖRSÄKRING

Försäkringsbeloppet uppgår till 2.000.000 SEK per skada med
maximalt 4.000.000 SEK per år. Självrisk alltid endast 9.000 kr.

Helår/person: 3.350:-, halvårspremie fr.o.m. 1 juli: 1.800:-



FÖRSÄKRINGS
ANSÖKAN

REBS ESTETISKA uppfyller de krav som myndigheterna kräver (from 1 juli 2021) för den nya hälso- och sjukvårds-
lagen. Den reglerar skönhetsbehandlingar på friska personer som vill bli behandlade med botulinum toxin, 
vävnads�llers mm. Får endast utföras av dig som är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska, samt 
etetisk kirurgi utfört av specialistläkare. REBS försäkringar ger både dig och dina kunder rätt trygghet.

OBS. Det är viktigt att du särskiljer på estetiska behandlingsskadeförsäkringar och patientskadeförsäkringar. Ett �ertal 
försäkringsbolag erbjuder patientskadeförsäkringar men dessa täcker normalt inte skador vid estetiska behandlingar som �llers, 
botulinum toxin, peeling, laser, IPL d.v.s allt som förbättrar en persons utseende men inte botar en sjukdom.

Du skall vara certi�erad i REBS inom den behandlingsformen som försäkringen skall täcka, som till exempel i 
�llers eller botulinum toxin.

1. Ansök först om certi�ering i REBS. All information samt blankett laddar du ner på REBS hemsida www.rebs.-
se (under �iken ”CERTIFIERING”. Maila ansökan tillsammans med legitimation från Socialstyrelsen, kopia på 
ID-handling samt bevis på godkänd estetisk utbildning*.  Ansökan tar upp till 2 veckor att behandla.

* Lista på godkända utbildningar: REBS, Medicera, InjectAcademy, IMCAS, AMWC, MCA LIVE, Laboratoires Vivacy, Galderma, 

Allergan, Teoxane.

2. När du erhållit ditt REBS certi�eringsnummer så kan du ansöka om en REBS försäkring. All information 
samt blankett laddar du ner på REBS hemsida www.rebs.se (under �iken ”FÖRSÄKRING”). Maila din ifyllda 
blankett sedan till info@akermanpartners.se

REBS ESTETISKA  - DIN VIKTIGA BASFÖRSÄKRING
- Täcker alla typer av estetiska behandlingar med bl. a. PDO-trådlyft/kemisk peeling/laser, IPL mm. (Med 
godkänd utbildning*).
- Upp till 2.000.000 kr per skada och upp till 4.000.000 kr sammanlagt per år.
- Självrisk alltid endast 9.000 kr

Driver du ett företag enskild �rma, handelsbolag eller aktiebolag så kompletterar du med den ett utav dessa 
företagsförsäkringar:

+ SMÅFÖRETAGARFÖRSÄKRING - FÖR DIG SOM OMSÄTTER MINDRE ÄN 20.000.000 KR/ÅR
- Försäkring för patientbehandlingar inom vården enligt patientskadelagen ingår.
- Försäkring för andra estetiska behandlingar (exempelvis nagel- & ögonfransbehandlingar) än de som täcks                        
under REBS ESTETISKA ingår med maxbelopp på 500.000 kr per skada, grundsjälvrisk 4.760 kr men kan ökas till 
obegränsat belopp om du tvingas betala skadestånd.
- Företagsförsäkring för egendom, bl.a. maskiner, lager, avbrott, kundolycksfall, ansvar gentemot tredje man , 
tjänsteresa ingår.
- Rättsskydd 5 basbelopp (för år 2021 motsvarar 238.000  kr i rättslig hjälp om du blir stämd).

+ PRAKTIKFÖRETAGSFÖRSÄKRING - FÖR DIG SOM OMSÄTTER MER ÄN 20.000.000 KR/ÅR
- Försäkring om du också arbetar med patientbehandlingar inom vården enligt patientskadelagen ingår.
- Försäkring för andra estetiska behandlingar ingår inte. Kan köpas separat.
- Företagsförsäkring för egendom, bl.a. maskiner, lager, avbrott, kundolycksfall, ansvar gentemot tredje man 
ingår, tjänsteresa är ett tillval och ingår ej.
- Estetisk behandlingsskadeförsäkring är ett tillval och kan köpas till, självrisk se ”SMÅFÖRETAGARFÖRSÄKRING”
- Rättsskydd 10 basbelopp (för 2021 motsvarar 476.000 kr för rättslig hjälp om du blir stämd).

För mer information & frågor kontakta REBS försäkringsexpert

Magnus Åkerman

+46 707 99 89 89

infor@akermanpartners.se


