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Erhvervsudygtighedsforsikringen er flyttet til Danica Pension 
 
Automatisk overflytning af forsikringerne 

Alle tandlæger, som ved udgangen af 2013 havde en erhvervsudygtigheds- 

forsikring i PFA, tegnet via Tandlægernes Tryghedsordninger, er pr. 1.1.2014  
blevet overflyttet til Danica Pension og har modtaget en ny police og opkrævning. 
 

Tandlæger, der den 1. januar 2014 modtager udbetaling fra forsikringen,  
fortsætter i PFA på gældende vilkår. Ophører udbetalingen i PFA Pension  

i forbindelse med en raskmelding, vil forsikringen blive overført til Danica Pension. 

Forsikringen er blevet forbedret på en række områder: 

Der er sket en række forbedringer på den nye forsikring - bl.a. er der blevet 
lempeligere helbredsvilkår i forbindelse med tegning af forsikringen. 
Læs mere her. 

 
Har du tidligere fået afslag på at tegne forsikringen, kan du ansøge på ny 

Hvis du tidligere har fået afslag på grund af dit helbred, kan du frem til den 1. april 2014  
ansøge om optagelse i ordningen i Danica Pension på ekstraordinært lempelige vilkår.  

Du skal henvende dig til Tryghedsordningerne inden den 1. april 2014. 
Alle ansøgninger modtaget den 1.4.2014 og herefter vil blive vurderet på sædvanlige 
vilkår. 

 

 

Ny forbedret sundhedsforsikring – med udfordringer 

 

Udfordringer hos Tryg 

I forbindelse med flytning af sundhedsforsikringerne fra Tryg til Dansk Sundhedssikring,  
har Tryg desværre udsendt nye policer og opkrævet flere tandlæger uretmæssigt for  
præmie i 2014.  Alt sammen beror på en fejl hos Tryg, hvor en stor del af de private  

sundhedsforsikringer ikke var blevet slettet. Derfor blev mange tandlæger også  
fejlinformeret ved henvendelse til Tryg, hvor de fik at vide, at deres forsikring ikke var 

opsagt. 
 
Tandlægernes Tryghedsordninger beklager naturligvis enhver ulejlighed disse fejl  

måtte have forårsaget, og understreger, at alle sundhedsforsikringer tegnet via os 
er opsagt i Tryg pr. 1. januar 2014 – medmindre den enkelte tandlæge har aftalt  

andet med Tryg. 
 

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/erhvervsudygtighedsforsikring/ny-leverandoer.html


Ny forsikring på plads hos Dansk Sundhedssikring 
Dansk Sundhedssikring vil med udgangen af januar måned have oprettet policer og 

fremsendt dækningsbreve og plastickort til alle forsikrede. Samtidig modtager klinikker, 
som har tegnet sundhedsforsikringen, som en klinikordning til sine medarbejdere,  

en opkrævning og en forsikringsaftale på ordningen. 
 
Gode dækninger og attraktive priser 

Med den nye Sundhedsforsikring, får du en attraktiv forsikring til en konkurrencedygtig 
pris.  

Læs mere om den nye sundhedsforsikring her.  
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.  

 

 

Tilfredshedsundersøgelse 

Tak til alle de mange tandlæger, der tog sig tid til at besvare vores 

tilfredshedsundersøgelse. 

Undersøgelsen viste: 

 Høj tillid til Tryghedsordningerne 

 Tilfredshed med Tryghedsordningerne 
 Positiv opfattelse af Tryghedsordningerne 
 Begrænset kendskab og forventning til Tryghedsordningerne 

 At information foregår via relevante kommunikationskanaler 
 At tandlæger ikke bruger meget tid på deres forsikringer 

Læs mere om resultaterne her.  

Jeres svar er et vigtigt redskab i vores videre arbejde med at gøre  

Tryghedsordningerne endnu bedre. 

 

Flere oplysninger og kontakt til Tryghedsordningerne 

Hvis du ønsker flere oplysninger, om både ovenstående emner og andre  
forsikringsordninger, pension, dagpenge og krisehjælp, kan du finde mange 
relevante informationer på Tryghedsordningernes hjemmeside.  

 
Du er også velkommen til at kontakte os enten via en mail eller 

telefonisk på 39 46 00 80. 

 

Venlig hilsen 

Tandlægernes Tryghedsordninger 

Svanemøllevej 85   •   2900 Hellerup 

Tel.: +45 39 46 00 80   •   Fax +45 39 46 00 88   •  

e-mail: web@tryghedsordningerne.dk   •   web: www.tryghedsordningerne.dk 

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/sundhedsforsikring/daekning.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/om-os/om-tryghedsordningerne/tilfredshedsundersoegelse.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/send-os-en-mail.html
mailto:web@tryghedsordningerne.dk
http://www.tryghedsordningerne.dk/
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