Fakta om Klinikforsikring

Klinikforsikringen er en forsikring, som i
samarbejde med Codan tilbydes alle klinikejere,
der er medlem af Tandlægeforeningen.
Etablering af klinikforsikring sikrer, at du får en
meget omfattende erstatning, hvis klinikken
ødelægges ved brand, vand, tyveri eller indbrud.
Mister du omsætning som følge af en
dækningsberettiget skade, er du ligeledes sikret
mod driftstab.
Mere end halvdelen af alle klinikker i Danmark er
med i ordningen. Den store tilslutning giver en
yderst fordelagtig præmie, som du ikke kan
opnå alene.

En vigtig tryghed

Forsikringen har ikke et indbygget loft over
skadesudbetalingerne, som man kender det fra
eksempelvis familieforsikringer. Dette sikrer, at
du ikke pludselig står i en skadessituation og
finder ud af, at din klinik er underforsikret. Alt
udstyr og inventar er forsikret til nypris.
Kunstgenstande, malerier og lignende er dækket
med op til 1 million til genanskaffelsespris uden
merpræmie.
Denne simple og særdeles omfattende metode
sikres ved blot at oplyse, hvor mange units som
ønskes dækket ved etableringen.
Ændres antallet af units, er det derfor vigtigt at
Tryghedsordningerne orienteres for at bevare
forsikringsdækningen intakt.

Klinikforsikringen giver alle klinikejere den størst
mulige tryghed. Forsikringspræmien afhænger af
hvor mange units der er på klinikken. Hvis
skaden sker, er du garanteret imod
underforsikring, på grund af den sumløse
dækning. Nemmere og bedre kan det ikke gøres.

All-Risk

Klinikforsikringen har som alle andre af
TandlægeTrygheds forsikringer, sit eget
forsikringsudvalg. Her følges sagsbehandling og
skadesforløb, og ideer til produktudvikling
iværksættes. Udvalget er sammensat af dine
kolleger fra TandlægeTryghed bestyrelse og
repræsentanter fra Codan.

Klinikken er således også forsikret mod direkte
skader og tab af diverse løsøre, uanset om det
sker pludseligt eller ej.

Pris og dækning
Den individuelle præmie afgøres af hvor mange
klinikker/units som skal forsikres.
Præmien per unit er kr. 3.972,- (2020) og er ens
for alle klinikejere. Det bemærkes, at det er alle
units på klinikken der ”tælles” med, uanset om
de er tilsluttet eller ej.

Der er All-risk dækning – hvilket udvider
dækningsområdet betydeligt. Hermed er
begrebet pludselig og uforudsete skader
omfattet – sumløst.

Reetableringsgaranti
Ved større skader (typisk brandskader) sikres
klinikkens omsætning og mulighed for at holde
åbent.
Retableringsgarantien betyder at lokaleleje i
nærheden eller mobilklinik i overgangsperioden
iværksættes.
Patienterne fastholdes og dagligdagen kan
fortsætte – på en midlertidig anden adresse.

Sumløs dækning
Tabsopgørelsen er sumløs. Det vil sige, at en
skadesopgørelse ikke begrænses af et
forudbestemt beløb.
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Driftstab
Hvis klinikken rammes af driftsstop på grund af
en dækningsberettiget skade, erstattes
driftstabet ud fra en individuel fastsat time
beregning.
Herudover dækkes tab af omsætning, hvis den
offentlige vandforsyning til klinikken bliver
forurenet. Der er ingen karens og der dækkes
maksimalt for 3 dage driftstab.
Det er således individuelt, hvor meget der
erstattes – det bygger på den enkelte kliniks
omsætning.
Dækningsperioden er på 12 måneder og sikrer
den enkelte optimal erstatning, idet begrebet
sumløs erstatning også gælder på dette område.
Blot vi kender dækningsomfanget ud fra antallet
af units, sikres trygheden mod underforsikring.
Nemt og særdeles trygt.

Skader
I tilfælde af en skade kontaktes Codan som yder
døgnskade service – tlf. nr. 33555555.

Etablering
Etablering af Tandlægernes Klinikforsikring,
kræver en underskrevet begæring, hvorpå
antallet af units og klinikkens adresse fremgår.
Vi vil gerne hjælpe med opsigelse i andet
selskab. Vær her opmærksom på, at
opsigelsesvarslet ofte er en måned i forbindelse
med et præmieforfald.

Rådgivning
Du kan få yderligere information om forsikringen
på Tandlægetryghed.dk eller ved at ringe på
tlf. nr. 39460080.
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