
                                                             

 

 
Erhvervsudygtighedsforsikringen er blevet billigere i 2012 

Den årlige præmie på Erhvervsudygtighedsforsikringen er nedsat med 10 pct. i 2012  
på grund af de seneste års gunstige skadesforløb. Se præmien her. 
På baggrund af den seneste rejste kritik om økonomisk ulighed i ordningen, 
undersøges mulighederne for at justere i betingelserne uden væsentlige prisstigninger. 

 

Nye skatteregler for 2012 på Sundhedsforsikringen 
Med Finansloven for 2012 fjernes skattefriheden for indbetalinger til  
arbejdsgiveradministrerede sundhedsforsikringer – de er fremover skattepligtige for  
den enkelte medarbejder. Ændringen har dog ingen betydning for klinikejeren.  
Det er fortsat en betingelse, at alle ansatte på klinikken tilbydes forsikringen, for at  
udgiften kan trækkes fra som en omkostning på klinikken. Ønsker en medarbejder at 

opsige forsikringen og udtræde hurtigt pga. de nye skatteregler, skal det ske inden  

den 1. marts 2012 ved at indsende en ”afkaldserklæring”, som kan downloades på  
vores hjemmeside. Tryghedsordningerne vurderer, at Sundhedsforsikringen fortsat er  
attraktiv for den enkelte medarbejder og klinikejeren - også prismæssigt.    
 

 

Ny hjemmeside og e-mailadresse 
Tryghedsordningernes nye hjemmeside tryghedsordningerne.dk har, siden lanceringen i  
november 2011, været flittigt besøgt. Hjemmesiden giver nemmere adgang til  
informationer og vejledning omkring klinikkens forsikringer, private forsikringer, pension, 
dagpenge og krisehjælp - også uden for vores åbningstider. 
Du er naturligvis fortsat velkommen til at ringe til os på tlf.: 39 46 00 80 eller sende en 

mail til vores nye e-mailadresse: web@tryghedsordningerne.dk.  
Bliv opdateret med seneste nyt fra forsikrings- og pensionsområdet på tryghedsordningerne.dk. 
 

 

Ny Netbankforsikring for klinikejere 
Bliver din netbank tømt og har du ikke en forsikring, der dækker dette,  
står du som klinikejer selv med tabet.  
Sker der indbrud i din private netbank, er det som udgangspunkt pengeinstituttet, 
der dækker tabet. Dette gælder imidlertid ikke for erhvervsdrivende. Er du  
klinikejer, er det klinikken selv, der skal dække tabet. Tandlægernes Tryghedsordninger 
tilbyder nu, i samarbejde med forsikringsselskabet Chubb, en Netbankforsikring,  
der dækker tab ved Netbankindbrud. Du bør derfor som klinikejer overveje,  

at etablere en Netbankforsikring for at imødegå denne risiko. Netbankforsikringen  
koster årligt 700 kr. og dækker op til 2.535.000 kr. pr. forsikringsår med en  
selvrisiko på 7.605 kr. pr. skade. Udgiften til forsikringen er en fradragsberettiget  
klinikomkostning. Etablering af Netbankforsikringen skal ske direkte på tryghedsordningerne.dk. 

 

Gruppelivsforsikring 
Gruppelivsforsikringen indeholder en dækning ved dødsfald og en dækning for visse  
kritiske sygdomme. Læs mere om dækningerne på vores hjemmeside. 
Af administrative årsager blev præmieopkrævningen på Gruppelivsforsikringen  
fra 1. januar 2012 ændret til helårlig betaling. Den årlige opkrævning af præmien  
blev foretaget i januar måned og er for 2012 på 2.210,- kr.  
Præmien er som tidligere varslet forhøjet en smule i forhold til tidligere, primært pga. 
flere udbetalinger indenfor visse kritiske sygdomme.   

På trods af præmiestigningen er der stadig tale om en fuldt ud konkurrencedygtig forsikring. 

 
 

Nye regler for indbetaling til ratepension 
Med Finansloven for 2012 er loftet for indbetaling til ratepension ændret fra 100.000 kr. 
til 50.000 kr. Dette gælder for ansatte tandlæger og klinikejere i eget ApS, og for alle  

der ønsker at indbetale på en privat ordning. Er du selvstændig tandlæge i personlig  
drevet virksomhed, kan du fortsat benytte 30%-ordningen, der fortsætter uændret 
indtil udgangen af december 2014.  

Læs mere om 30%-ordningen og de andre muligheder på vores hjemmeside.     
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