Tandforsikring
- nul huller i sundhedsforsikringen
Hvorfor tandforsikring?
Tænderne er det eneste sted på kroppen, hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke yder tilskud til behandling - og det kan mærkes hos såvel medarbejdere som
arbejdsgivere.
For medarbejderen kan høje udgifter til fx implantater,
kroner og broer hurtigt blive en bombe under privatøkonomien – mens billige lappeløsninger for at holde
udgifterne nede hurtigt kan betyde, at medarbejderen får et unødigt højt fravær fra arbejdspladsen pga.
mange tandlægebesøg.
Men det har vi hos Mølholm Forsikring gjort op med.
Vi tilbyder nemlig, at sundhedsforsikringens i forvejen
brede dækning kan udvides med en tandforsikring,
som skaber ro om tandbehandlingerne for både medarbejder og arbejdsgiver - mod en øget præmie.
Hvad dækker tandforsikringen?
Forsikringen, der udbydes i samarbejde med Dansk
Tandforsikring, dækker 98 pct. af de tandbehandlinger, som medarbejderne oftest har brug for. Herunder
får du en kort introduktion til tandforsikringens dækninger.
•

Dækker fra starten de tandproblemer, som medarbejderen
måtte have (dog ikke igangværende, planlagte eller diagnosticerede behandlinger på protetiske arbejder)

•

Frit tandlægevalg i hele Danmark og EU

•

Dækker fyldninger, udtrækninger og rodbehandlinger

•

Dækker protetisk arbejde (krone, indlæg, broer og implanta-

•

Dækker kirurgi, bideskinner samt behandling af paradontose

•

Dækker røntgen og bedøvelse

•

Dækningssum: op til kr. 20.000,- pr. medarbejder pr. år.

Tandforsikringen dækker udgifter til tandbehandling jf.
Dansk Tandforsikrings ydelsesliste.
Priser og selvrisiko
Prisen for tandforsikringen pr. medarbejder beregnes
ud fra den valgte selvrisiko pr. medarbejder pr. år.
Årlig præmie ved selvrisiko
på kr. 995,- pr. år			

Kr. 695 ,- *

Årlig præmie ved selvrisiko
på kr. 1.495,- pr. år			

Kr. 595 ,- *

Årlig præmie ved selvrisiko
på kr. 1.995,- pr. år			

Kr. 445 ,- *

Selvrisikoen er for medarbejderens egen regning
- ligesom den fulde præmie er skattepligtig.
Særligt for virksomheder omfattet af
overenskomst mellem Finansforbundet og FA
For virksomheder omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og FA er tandforsikringen en
obligatorisk del af sundhedsforsikringen – og den understøtter naturligvis overenskomstens krav.
For priser vedr. overenskomstmæssig tandforsikring,
beder vi dig kontakte os på tlf. 6520 2120.
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