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I forsikringsbetingelserne og i de særlige vilkår på TandlægeTrygheds hjemmeside findes de fuldstændige oplysninger om produktet, hvornår forsikringen dækker samt betingelser for, hvornår vi udbetaler forsikringen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Dækningen ved tab af erhvervsevne sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke
og dermed er ude af stand til at arbejde i en periode eller permanent.

Hvad dækker den?









Dækningen ved tab af erhvervsevne bliver
udbetalt månedligt, hvis du midlertidigt eller
længerevarende mister en del af din erhvervsevne på grund af en ulykke eller
sygdom
Du har mulighed for at få fritagelse for indbetaling til erhvervsudygtigheds-forsikringen (præmiefritagelse). Det vil sige, at din
erhvervsudygtighedsforsikring fortsætter,
som om du stadig indbetaler til den, hvis
din erhvervsevne bliver nedsat i tilstrækkeligt omfang.
Forsikringen dækker, når den har været i
kraft i hele karensperioden, og når tabet af
erhvervsevnen er så stort i hele karensperioden, at det efter karensperiodens udløb
giver ret til udbetaling
Din erhvervsudygtighedsforsikring er udvidet med faginvaliditet, hvis du som tandlæge ikke længere ved personligt arbejde
som tandlæge er i stand til at tjene mere
end en tredjedel af den normale indtægt for
heltidsbeskæftigede tandlæger.

Hvad dækker den ikke?



Hvis du efter karensperiodens ophør oppebærer samme indtjening som hidtil,
sker der ingen udbetaling fra forsikringen

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!

!
!
!

Du kan tidligst få pengene udbetalt efter en
karensperiode på seks måneder.
Vi udbetaler, så længe erhvervsevnen er
nedsat, dog længst til forsikringens udløb
Vi kan udbetale fra forsikringen, når din erhvervsevne har været nedsat til en tredjedel eller derunder i hele karensperioden.
Hvis arbejdsevnen er nedsat til mellem
halvdelen og en tredjedel, ydes der halv
udbetaling.
Faginvaliditetsdækningen er begrænset til
fem år, hvis du er yngre end 58 år på skadestidspunktet.
For visse psykiske lidelser kan udbetalingen højst være 2 år sammenlagt.
Vi vurderer hvor meget din erhvervsevne
er nedsat ud fra dine helbredsmæssige og
økonomiske forhold.

Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker tandlæger, hvis forsikringsbegivenheden indtræder i EU, Norge, Grønland, Færøerne og
Schweiz. Desuden dækker forsikringen tandlæger i indtil 24 måneder ved ophold uden for EU, Norge, Grønland, Færøerne og Schweiz, såfremt tandlægen fortsat er medlem af Tandlægeforeningen. Herefter udmeldes tandlæger af
aftalen uden yderligere varsel til udgangen af førstkommende kvartal.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

-

Januar 2019

Du skal aflevere helbredsoplysninger, der efter vores vurdering er tilfredsstillende, for at du kan få forsikringen på
almindelige vilkår. Alternativt kan der være mulighed for at få forsikringen med forbehold, det vil sige, hvor der er
taget højde for din helbredsmæssige situation.
Hvis du ønsker at bruge din forsikring, skal du anmelde det til os, og oplyse om du har en lignende forsikring i et andet selskab.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Når forsikringen træder i kraft, bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som du oplyser på begæringen. Oplyser du ikke kontonummer, vil du modtage et indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter, når Danica Pension har antaget din forsikring. Dækningen ophører, når du fylder 65 år. For tandlæger
født før den 1. januar 1957 ophører dækningen ved det 67. år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
-
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Du kan opsige den del af din Erhvervsudygtighedsforsikring, der ikke er obligatorisk i henhold til Tandlægeforeningens vedtægter.
Erhvervsudygtighedsforsikringen bortfalder, hvis du skifter hovederhverv som tandlæge og dermed ikke udfører arbejde, der normalt udføres af tandlæger, eller er arbejdsløs i mere end to år.
Erhvervsudygtighedsforsikringen bortfalder ligeledes, hvis du melder dig ud af Tandlægeforeningen.

