
                              
Försäkring samt två tilläggsförsäkringar Stockholm 2020-09-30 

 
REBS Estetiska uppfyller de krav som myndigheterna kommer att kräva i framtiden när den nya 
hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft 1 januari 2021. Den reglerar skönhetsbehandlingar på 
friska personer som vill bli behandlade med botulinum toxin, vävnadsfillers om du är 
legitimerad läkare tandläkare eller sjuksköterska samt estetisk 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. Flera försäkringsbolag erbjuder patientskadeförsäkringar men dessa täcker 
normalt inte skador vid estetiska behandlingar som fillers, botulinum toxin, peeling, laser, IPL d.v.s. allt 
som gör en person vacker men inte botar en sjukdom.  
 
Du ska vara certifierad i REBS inom den behandlingsformen som försäkringen skall täcka, som 
till exempel i fillers eller botulinum toxin.  
 

1. Ansök först om certifiering i REBS. Blanketten laddar du ner här. Mejla din ansökan till 
kontakta@rebs.se. Ansökan tar upp till 2 veckor att behandla. 

2. När du erhållit ditt REBS certifieringsnummer så kan du ansöka om en REBS försäkring. 
Blanketten laddar du ner här. Mejla den till info@akermanpartners.se 
 

 
REBS Estetiska 
Täcker alla typer av estetiska behandlingar med bl.a. injektioner/PDO-trådar/kemisk 
peeling/laser, IPL som du är certifierad i inom REBS. 
Upp till 2 miljoner kr per skada och upp till 4 miljoner kr sammanlagt per år.  
Rättskydd 10 basbelopp (För år 2020 motsvarar 473 000 kr för rättslig hjälp om du blir stämd.) 
 
Driver du ett företag enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag så kompletterar du med den 
ena av dessa företagsförsäkringar: 
 
+ Praktikföretagsförsäkring   
För dig som även behöver försäkring för patientbehandlingar inom vården enl. 
patientskadelagen. Företagsförsäkring för egendom, bl.a. maskiner, lager, avbrott, kundolycksfall, 
ansvar gentemot tredje man ingår, tjänsteresa genom tillval. 
 
eller 
 
+ Småföretagsförsäkring 
För dig som ej behöver skydd för patientbehandlingar då det inte ingår patientskadeskydd, 
men behöver en mindre företagsförsäkring för verksamheten. Företagsförsäkring för egendom, 
bl.a. maskiner, lager, avbrott, kundolycksfall, ansvar gentemot tredje man, tjänsteresa ingår 
samt skydd för andra estetiska behandlingar (ex. naglar, ögonfransar) än de som täcks under 
REBS Estetiska, men med maxbelopp på 500.000 kr per skada. Rättsskydd 5 basbelopp (För år 
2020 motsvarar 236 500 kr för rättslig hjälp om du blir stämd.) 
 
Har du frågor så kontakta REBS försäkringsexpert: MAGNUS ÅKERMAN 

Mobil: 0707-998989 Mail: info@akermanpartners.se 



FÖRSÄKRINGS ANSÖKAN 
 
NAMN:…………………………………………………………………………………………….                                                 
ADRESS: ………………………………………………………………………………………….. 
PERSON-NR: …………………………………………………………………………………….. 
REBS CERTIFIERINGS-NR: ……………………………………………………………………... 
FÖRETAGSNAMN: ……………………………………………………………………………… 
FÖRETAGSADRESS: …………………………………………………………………………….. 
MAILADRESS: …………………………………………………………………………………….. 
ORGANISATIONS-NR: …………………………………………………………………………... 
ÖNSKAT STARTDATUM FÖR FÖRSÄKRING: ………………………………………………… 
 
FÖRSÄKRINGSALTERNATIV SAMT PREMIER: 
 
REBS Estetiska     Pris 
Helår/person: 3.350:-, halvårspremie fr.o.m. 1 juli: 1.800:-                                     3.350:- 
 Försäkringsbeloppet uppgår till 2.000.000 SEK per skada med  
 maximalt 4.000.000 SEK per år. Rättsskydd 10 basbelopp. 
 
Praktikföretagsförsäkring  
Patientskadeförsäkring och företagsförsäkring, beroende på ort,  från 6.000:- 
 
Småföretagsförsäkring  
Företagsförsäkring                 
Behandlingsskadeförsäkring (endast 500.000/skada + 5 bb rättsskydd),  från 3.850:- 
   
Lägg till företagsförsäkring, fyll i viktig information nedan: 
 
Egendom, försäkringsbelopp värde: ………………………………………………………………….. 
Datorer Värde………………….Maskiner: ……………………Lager av varor:……………………… 
Uppskattad omsättning inför år 2021: ………………………………………………………………... 
Antal anställda som ska omfattas: …………………………………………………………………….. 
_______________________________________________________________________ 
Vi önskar teckna sätt kryss nedan;    
(   ) ESTETISKA FÖRSÄKRING (den viktigaste försäkringen) 
(   )  PRAKTIKFÖRETAGARFÖRSÄKRING (om du behandlar sjuka patienter) 
(   ) SMÅFÖRETAGARFÖRSÄKRING (om du har ett företag med lokal, lager etc.) 
               
(   )  Jag har erhållit och läst villkoren för REBS Estetiska och sammanfattningen av 

företagsförsäkringen. 
 
Ansökan mailas till:  Åkerman & Partners AB, Pilegårdsvägen, 239 42 Falsterbo, 
                       mail:    info@akermanpartners.se  
 
_________________________________      _______________________________      
Signatur    Ort och Datum 
_________________________________ 
Namförtydligande 


