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Privatforsikringerne stiger – sæt prisen ned med en selvrisiko 
Antallet af skader på Tryg’s Gruppeforsikring for tandlæger er steget så meget, at udbetalingerne til 

skaderne nu er større end præmieindtægterne. Derfor er Tryg Gruppeforsikring desværre nødt til at 
lade prisen på privatforsikringer stige. Du kan imidlertid begrænse prisstigningen på din familie-, bil- 
og villaforsikring, ved at vælge en højere selvrisiko på den enkelte forsikring.  

Eksempel: Med en selvrisiko på 1.210 kr. på en villaforsikring, vil der kunne opnås en  
                rabat på ca. 12 % i forhold til en forsikring uden selvrisiko. 

Gruppelivsforsikringen - ændrede begunstigelsesregler 
Fra 1. januar 2011 er standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende” ændret på Tandlægernes 

Gruppelivsforsikring, så en samlever nu også indgår i begunstigelsesrækkefølgen på alle 

Gruppelivsforsikringer. Denne ændring har dog kun betydning for dig, hvis du er samlevende, har 
etableret en Gruppelivsforsikring før 1. januar 2008 og ikke har udfyldt en ”individuel begunstigelse”.  
Pr. 1. januar 2011 er standardbegunstigelsen på din Gruppelivsforsikring derfor således:  

1. ægtefælle,  

2. en samlever.  
    (samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og  
     a) vente, have eller have haft et barn sammen med forsikrede eller  
     b) have levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på fælles 
         bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet). 
3. livsarvinger,  

4. arvinger ifølge testamente,  
5. øvrige arvinger.  

Ønsker du ikke, at den begunstigede på din Gruppelivsforsikring skal fastsættes ud fra ovennævnte 
rækkefølge, kan du ændre det til en individuel begunstigelse. Du kan rekvirere en 
begunstigelseserklæring på www.FG.dk eller hos Tryghedsordningerne. 

Erhvervsudygtighedsforsikringen 
Nye policer 

I september måned får alle, som har tegnet en Erhvervsudygtighedsforsikring, tilsendt en ny police. 

Dette skyldes en præcisering af følgende i policeteksten:  
 
 Tandlæger fra Færøerne kan beholde forsikringen, når de vender tilbage til 

Færøerne, uden at være begrænset af 24 måneders reglen  
 

 Tandlæger på efteruddannelse, der relaterer sig til faget som tandlæge, kan opretholde den 
samlede dækning uanset længden af efteruddannelsen 
 

 Arbejdsløse tandlæger kan opretholde den samlede dækning i op til 2 år     
regnet fra arbejdsløshedens indtræden 

Indtægtsgrænserne ved udbetaling –læs mere på hjemmesiden 

I forbindelse med anmodning om udbetaling fra Erhvervsudygtighedsforsikringen bliver 
erhvervsevnen vurderet ud fra dit helbred og dit indtægtsgrundlag. 

Du kan finde yderligere information om indtægtsgrænserne på www.tdl-tryghed.dk: 

 Krav til vurdering af indtægtsgrundlaget 
 FAQ (de mest stillede spørgsmål) 
 Tro - og loveerklæring (afgives i forbindelse med acontoudbetaling) 

Kontakt 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os enten pr. mail web@tdl-tryghed.dk eller  
telefonisk på 39 46 00 80. 

 

http://www.fg.dk/

