Fakta om
Tandforsikring
Tandpine kan også give smerter i pengepungen. Centralforeningen
for Stampersonel har valgt at tegne en tandforsikring til alle sine
medlemmer, så du får tilskud til dine tandbehandlinger.

Med Trygs Tandforsikring udbetaler vi et fast beløb til hver
behandlingstype. Det betyder, at du altid ved hvad du kan få i
erstatning før hver behandling.

Vi dækker fx
•
•
•
•
•
•
•

Tandfyldninger
Røntgen
Bedøvelser
Rodbehandlinger
Kirurgi
Kroner/broer
Implantater

Se en oversigt over alle de behandlinger, vi giver erstatning til,
på www.tryg.dk. Her kan du også se, hvor meget vi erstatter
de forskellige behandlinger med.

Dette dækker vi ikke
Det er ikke alle behandlinger, der er dækket på forsikringen.
Behandlingsbehovet skal altid være opstået i forsikringstiden,
og vi dækker ikke skader eller behandlinger der er kendte,
eller som man burde kende til, fx behandlinger som tandlægen har anbefalet og som fremgår af tandlægejournalen.
Forsikringen dækker ikke forud bestående behandlingsbehov,
der var planlagt/anbefalet indenfor de sidste 6 måneder, før
den dato hvor forsikringen træder i kraft.
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Derudover dækker vi ikke
• Kosmetiske behandlinger hos tandlægen, fx tandblegning
og tandregulering.
• Forebyggende tandbehandlig, fx tandrensning og tandeftersyn.

Tandforsikringen er udvidet med
• Paradentose og bideskinne
Forsikringen er udvidet, så den dækker behandling af
paradentose og op til tre bideskinner pr. år.
Sådan bruger du Tandforsikringen
Det er helt enkelt at bruge Tandforsikringen:
1. Tag til tandlægen og modtag behandling – vi skal ikke
godkende behandlingen
2. Betal regningen hos tandlægen
3. Anmeld kravet på www.tryg.dk – husk at vedhæfte
regningen. Du kan også sende regningen ind til os på
trygtand@tryg.dk. Husk at oplyse dit navn, cpr-nummer
og at du kommer fra Centralforeningen for Stampersonel,
police nr. 644-324.

FAK 24079-2 (11.18)

Police nr. 644-324

Forsikringssum og selvrisiko
Du køber forsikringen med en årlig forsikringssum pr. person,
der gælder fra 1. januar til 31. december. Summen fremgår af
forsikringsaftalen, og erstatning ophører for det pågældende
år, hvis der er udbetalt erstatning for den maksimale forsikringssum.
Selvrisiko pr. person gælder også for et år af gangen, og
fremgår af forsikringsaftalen. Vi udbetaler erstatning, når
selvrisikoen er brugt. Der er ikke krav om, at selvrisikoen skal
bruges på én behandling. Derfor er det en god ide at sende
alle regninger ind til os.
Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om Trygs Tandforsikring. I tilfælde af
skade er det forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalen, der gælder. Du kan hente
betingelserne på www.tryg.dk.
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Vidste du at et tandlægebesøg er med til at forebygge
eller opdage alvorlige sygdomme
• Bakterier fra munden har stor sammenhæng med
alvorlige sygdomme såsom hjertekarsygdomme, KOL
og leddegigt.
• Risikoen for hjerteanfald kan reduceres med 24 % ved
at få professionel tandrensning.
• Der er tydelig sammenhæng mellem bakterier i
munden og åreforkalkning

