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Tillægsforsikring ledmanipulation af ryggen 

 

Kære medlem. 

 

Til dig der udfører ledmanipulation af ryggen, kan du gennem Topdanmark tegne en 
tillægsforsikring. 

Denne behandlingsform er ikke forsikret under vores normale erhvervs- ansvarsforsikring, hvorfor der 
skal tegnes en separat forsikring. 

Lovgivningen foreskriver, at forsikringen skal have en dækningssum på 10 millioner kroner. Med 
baggrund i det kontingent du betaler til DAKOBE, er der ikke luft til at foreningen kan betale en 
yderligere forsikring, udover den vi har i dag. Derfor er der forhandlet en kollektiv forsikringsaftale på 
ledmanipulation af ryggen. 

Forsikringen du kan tegne gennem DAKOBE koster kr. 2.150,- om året. Normalprisen er kr. 5.500,-. 

Opkrævningen sker den 1. juni hvert år og man binder sig for et år ad gangen. Skulle man ønske at 
tilmelde sig forsikringen eksempelvis den 1. januar, vil man modtage en opkrævning på rest perioden 
frem til og med den 31. maj. Forsikringen skal betales via BetalingsService. 

Ved for sen betaling vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker - ved undladelse af 
betaling efter 3. rykker vil man automatisk blive afmeldt forsikringen. 

Da det er en frivillig forsikring, kræver det at hvert enkelt medlem tilmelder sig på mail kontakt@dakobe-
sekretariat.dk. Ved tilmelding oplys da venligst fulde navn, medlemsnummer og cpr.nr. Forsikringen 
træder i kraft, når man har indbetalt den fremsendte faktura og du vil derefter modtage en bekræftelse 
fra DAKOBE. 

Husk, det er en individuel forsikring, så har man ansatte der udfører behandlingen, skal hver enkelt 
behandler have tegnet forsikringen.  

 

Som elev er du dækket af erhvervsansvarsforsikringen ved behandlinger, som du giver som del af din 
uddannelse (eksempelvis elev-øvebehandlinger) og under supervision af en færdiguddannet lærer i 
faget. TopDanmark beskriver det i policen på følgende måde: Elever er meddækket på forsikring, 
når du arbejder sammen med en uddannet eller arbejder med det de har lært. De må ikke 
arbejde udenfor deres område og heller ikke med pensum som de endnu ikke er undervist i.  
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 


