
TandlægeTrygheds dagpengeordning i 2020 

Nedenstående oplysninger bruges til beregning af indbetalingen til TandlægeTrygheds dagpengeordning i 

2020.  

CVR-nummer  

Kliniknavn 
 
Klinikadresse, by og 
postnummer 
 
Mailadresse 
Telefonnummer 

 

  

Ydernummer(e)  

Klinikejer(e)  
 
 

  

Periode 01.01.2019 - 31.12.2019 (også ved forskudt regnskabsår) 

Samlet 
tandlægeomsætning kr. 

 
Tandlæger omfattet af den oplyste samlede tandlægeomsætning 

Klinikejer 
(ja/nej) 

Tandlæge   

Omsætning   

 

Tandlæge   

Omsætning   

 

Tandlæge   

Omsætning   

 

Tandlæge   

Omsætning   

 

Tandlæge   

Omsætning   

 

Tandlæge   

Omsætning   

 

Tandlæge   

Omsætning   

 

Indsendt den               2020  af 

Du kan se hjælpetekst til skemaet nedenfor 



Husk! Det er en forudsætning, at der er givet samtykke til, at Tandlægeforeningen må sende 
medlemsoplysningerne til TandlægeTryghed 
 

 

 

CVR-nummer: Der udstedes opkrævning til det oplyste CVR-nummer 

Klinikejer(e): Hvis der er flere klinikejere under det oplyste CVR-nummer, er det vigtigt at noterer alle 

klinikejernes navne, for at sikre korrekt registrering af alle under dette CVR-nummer.  

Tandlægeomsætning: Den omsætning, som omfatter alle tandlæger under CVR-nummeret og som 

faktureres under dette CVR-nr. eller ydernumre, der henhører hertil.  Det er derfor vigtigt, at den samlede 

tandlægeomsætning svarer til alle oplyste tandlægers omsætning. Omsætning for tandplejere skal således 

IKKE indberettes eller indgå i præmien. 

Flere ansatte end skemaet kan rumme: Hvis der er flere ansatte, som omfattes af ordningen end der er 

plads til i skemaet, skal I blot udfylde et eller flere skemaer yderligere og tydeligt angive, at disse skemaer 

hører sammen, ligesom alle skemaerne skal fremsendes samlet (enten i samme kuvert eller i samme mail). 

Præmie for 2020: Præmien for 2020 er 0,5% af tandlægeomsætningen for 2019. 

Betaling: På baggrund af jeres oplysninger på skemaet, vil jeres præmie for 2020 blive beregnet, og den vil 

blive opkrævet med 1/4 pr. kvartal. 

Samtykke til Tandlægeforeningen: Som følge af Persondataforordningen er det nødvendigt, at der er givet 

samtykke til at Tandlægeforeningen må videregive oplysninger om medlemsdata til TandlægeTryghed. Læs 

mere og se dit samtykke på ”mine sider” / ”personlige oplysninger” / ”mine samtykker” på TDL-net. 

 

Læs mere om TandlægeTrygheds dagpengeordning på vores hjemmeside www.tandlaegetryghed.dk, hvor 

du også kan du få hjælp til at finde tandlægeomsætningen i dit journalsystem – se vejledninger under 

dagpenge.  

Giver skemaet anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 39 46 00 80 - tast 2. 

 

 

 

http://www.tandlaegetryghed.dk/

