Velkommen til Dansk Tandforsikring

NU KAN DANSKERNE FOR FØRSTE GANG FÅ DÆKKET OP TIL
80% AF UDGIFTERNE TIL DERES TANDLÆGEREGNING
Tænder og oral sundhed har stor betydning for vores trivsel og livskvalitet. Med etableringen af Dansk Tandforsikring giver vi nu dine patienter mulighed for at forsikre sig, så de fremover kan modtage optimal tandbehandling uden at det går alt for meget ud over deres privatøkonomi.
Vi dækker mellem 60-80% af patienternes udgifter til alle former for tandbehandling - og vi mener alle. Lige
fra kontrolbesøg, broer, implantater og kroner til paradentose, rodbehandlinger og tandrensninger. Vi dækker
med andre ord udgifterne til det, som du mener, er den bedste behandling for dine patienter. Vi dækker
dog ikke kosmetiske behandlinger eller tandbehandlinger som følge af ulykker.

BEHANDLINGER FOR OP TIL 40.000 KR. OM ÅRET
Det har været centralt for Dansk Tandforsikring at etablere en forsikring, som dækker de reelle udgifter til
tandbehandling af høj kvalitet.
Vi har derfor etableret en forsikringsordning, hvor patienterne selv eller i samråd med tandlægen kan vælge
omfanget af den dækningsgrad, der passer den enkelte. Der kan vælges mellem en dækningsgrad på 60%, 70%
eller 80% af udgifterne til de fremtidige tandudgifter. For alle forsikringerne gælder dog, at der kan udføres
behandlinger for op til kr. 40.000 pr. år.

HVAD MED ’DANMARK’?
Dansk Tandforsikring dækker i et omfang, som ingen andre forsikringsselskaber eller ordninger dækker. Hvis
dine patienter er medlem af ”danmark”, vil de ved at kombinere dette medlemsskab med en tandforsikring
hos os opnå en dækning på næsten 100%.

DU FÅR MINDST LIGE SÅ MEGET UD AF
DANSK TANDFORSIKRING SOM DINE PATIENTER
Når du indgår en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring, får du en lang række fordele, som gavner dig,
din klinik og dine patienter.
•

Du kan udføre lege-artis behandlinger på dine patienter uden skelen til patientens økonomi.

•

Du har adgang til at se hvilket beløb din patient har til rådighed, og dermed fastlægge det
bedst mulige behandlingsforløb.

•

Du får mulighed for kun at afregne patientens egenbetaling, hvorefter Dansk Tandforsikring
vil afregne resten af patientens regning direkte med dig.

•

Du kan elektronisk forespørge på en given behandling og få en forhåndsgodkendelse på det
erstatningsbeløb, som Dansk Tandforsikring vil dække.

•

Du har ingen kreditmæssig risiko på patienterne.

•

Dansk Tandforsikring sikrer, at patienterne kommer til de aftalte tandeftersyn,
hvilket er en forudsætning for forsikringens opretholdelse.

•

Din klinik vil stige i værdi. Jo flere patienter med en tandforsikring, jo højere klinikværdi.

•

Det er gratis at have en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring. Du vil til enhver tid kunne
opsige din samarbejdsaftale uden omkostninger for dig.

BEHØVER JEG AT HAVE EN SAMARBEJDSAFTALE
MED DANSK TANDFORSIKRING?
De tandlæger, som ikke har en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring, kan selvfølgelig stadig behandle
patienter, der har en tandforsikring. Det betyder dog, at det er op til patienten selv at indsende den betalte
regning, hvorefter Dansk Tandforsikring refunderer patienten for de udførte tandbehandlinger i henhold til
Dansk Tandforsikrings gældende erstatningspriser.

DANSK TANDFORSIKRINGS ERSTATNINGSPRISER
LIGGER OVER LANDSGENNEMSNITTET
Da der er meget stor forskel på de enkelte behandlingspriser rundt omkring i Danmark, har Dansk Tandforsikring valgt at have sine egne behandlingspriser, som vi erstatter de udførte behandlinger efter.
Den enkelte tandlæge kan have behandlingspriser, der er lavere eller højere end vores. Såfremt du har lavere
behandlingspriser end vores erstatningspriser, er det din pris der ligger til grund for erstatningen.
Dansk Tandforsikring arbejder kun sammen med danske tandlæger og yder derfor ikke erstatning til behandlinger udført i udlandet.

EKS. PÅ ERSTATNINGSPRISER:
Kroner
Plast molar, 2 flader
Rodbehandling pr. kanal
Lokalbedøvelse

Kr. 5.800
Kr. 1.000
Kr. 950
Kr. 250

VI HAR GJORT DET NEMT FOR DINE PATIENTER
AT KOMME MED I DANSK TANDFORSIKRING
1. Patienten kan registrere sig på Dansk Tandforsikrings hjemmeside og udskrive et
tandstatusskema. Dette skema skal medbringes til tandlægen. Alternativt vil tandlæger,
som har en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring, selv kunne udfylde et elektronisk
tandstatusskema, mens patienten sidder i stolen.
2. Tandlægen indsender tandstatusskema samt patientens bite-wings, (som højst må være
24 måneder gamle) manuelt eller elektronisk til Dansk Tandforsikring. Patienten kan også
selv indsende det udfyldte skema samt en kopi af røntgenbillederne.
3. På baggrund af patientens tandstatusskema og bite-wings afgør Dansk Tandforsikring på hvilke
betingelser patienten kan tegne en forsikring.
4. Patient og tandlæger med samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring modtager besked
om den tilbudte forsikring.
5. Når patienten har betalt forsikringspræmien, træder forsikringen i kraft. Der gælder en
6 måneders karensperiode, før der kan udbetales erstatninger via tandforsikringen.

For samtlige ovenstående punkter gælder, at der ikke må være behandlingskrævende tilstande på tegningstidspunktet. De tandlæger, der har en samarbejdsaftale med Dansk Tandforsikring vil alle have fuld adgang til samtlige
informationer om de patienter, de har indtegnet i ordningen.

KOMMER ALLE PATIENTER MED I ORDNINGEN?
Vi vurderer, at størstedelen af dine patienter vil kunne tegne en tandforsikring. Der vil dog være patienter, hvis
orale tilstand ikke muliggør en forsikring af tænderne. I andre situationer kan vi vælge at undtage et eller flere
områder af munden fra forsikringen og yde dækning på den resterende del. Tandstatusskemaet og bite-wings
fra den enkelte patient vil ligge til grund for disse evalueringer.

PRÆMIER OG DÆKNINGSGRADER
Forsikringspræmier i kr. pr. måned:
Alder		
18-29		
30-39
40-49
50-59
60-69*

60%			

Dækningsgrad

79
99
129
189
229

70%		

Dækningsgrad

99
109
149
219
259

80%

Dækningsgrad

109
129
169
249
289

(*du skal have tegnet forsikringen inden du fylder 65 år)

VÆR MED FRA STARTEN I DANSKERNES NYE TANDFORSIKRING
Gå ind på vores hjemmeside på www.dansktandforsikring.dk og tilmeld dig under fanebladet ”Tandlæger”.
Her kan du registrere dig, hvorefter vi fremsender en samarbejdsaftale, som du skal underskrive og returnere.
For at Dansk Tandforsikring skal blive en succes og have en markant indflydelse på den danske tandsundhed er
det vigtigt, at Dansk Tandforsikring etablerer et godt og solidt samarbejde med dig og landets øvrige tandlæger.
Vi håber derfor, at du vil være med til at hjælpe danskernes nye tandforsikring godt på vej.
På www.dansktandforsikring.dk kan du læse mere ordningen og initiativtagerne.

