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Erhvervsudygtighedsforsikring – mulighed for større dækning 
Fra den 1. januar 2011 er det muligt at tegne yderligere 2 tillægsmoduler på  
erhvervsudygtighedsforsikringen, så der nu kan tegnes i alt 7 tillægsmoduler på  
hver 100.000 kr. Med grundmodulet på 300.000 kr. giver det mulighed for en  
samlet dækning på 1 million kr. 

Sundhedsforsikring til livserfarne  
Tryghedsordningerne har nu mulighed for at etablere en individuel sundhedsforsikring 
til tandlæger, der er fyldt 67 år. En sådan sundhedsforsikring til livserfarne kræver, 

at der allerede er tegnet én forsikring i Tryg.  Dette krav gælder dog ikke tandlæger, 
der ønsker at videreføre en allerede eksisterende sundhedsforsikring i Tryg efter det 
fyldte 67. år. Der skal ikke afleveres helbredsoplysninger ved oprettelsen. Men er der 

tale om en nytegning og ikke en fortsættelse af en eksisterende ordning i Tryg eller 
andet selskab, er der en karens på 2 år på lidelser, der er opstået før tegning af 
forsikringen. 

Gruppelivsforsikringen 
Forbedret dækning 
Fra 1. januar 2011 forhøjes dækningen ved dødsfald for tandlæger under 50 år til 
840.000 kr., til 420.000 kr. mellem 50 og 60 år og til 210.000 kr. fra 60 år. 
Dækningen for visse kritiske sygdomme er hævet til 157.500 kr. Samtidig er det nu 

muligt, at tegne forsikringen indtil det 70. år mod tidligere til det 67. år. 

Nye begunstigelsesregler 

Pr. 1. januar 2011 er begrebet ”nærmeste pårørende” som standardbegunstigelse på 
gruppelivsforsikringen ændret. Dette får betydning i relation til samlevere for 

ordninger etableret før 1. januar 2008. Hvis der ikke er valgt individuel begunstigelse 
på gruppelivsforsikringen, vil alle forsikringer i gruppelivsordningen fra 1. januar 

2011 være begunstiget i nævnte rækkefølge: 1. ægtefælle, 2. samlever, hvis man 
bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen i ægteskabslignende forhold 
de sidste 2 år før dødsfaldet, 3. livsarvinger, 4. arvinger ifølge testamente, 5. øvrige 
arvinger.  

Mulighed for bedre dækning på indboforsikringen 
Er din indboforsikring tegnet gennem Tryghedsordningerne i Tryg Gruppeforsikring 
for Tandlæger, har du nu mulighed for at tilkøbe 2 nye dækninger - ”Fejlforsikring” 
og/eller ”Uheldsforsikring”. 
Fejlforsikringen dækker funktionsgaranti i elektriske apparater f.eks., hvis et 3 år 
gammelt TV får sort skærm. Uheldsforsikringen dækker pludselige skader på alm. og 

særligt indbo samt hårde hvidevarer f.eks.,  hvis støvsugeren rammer din fladskærm, 
som vælter og går i stykker. 

Ændring i arbejdsskadeforsikring til selvstændige (ikke ApS eller A/S) 

Fra den 1. januar 2011 blev arbejdsskadeforsikringen ændret for selvstændige 
privatpraktiserende tandlæger, der ikke er i etableret i ApS eller A/S. Ændringen betyder, 
at klinikejere ikke længere automatisk er dækket af arbejdsskadeforsikringen i 
Tandlægeforeningens Praksisforsikring for så vidt angår erhvervsbetingede lidelser. Hvis 
du som klinikejer ønsker at være dækket mod følger af erhvervsbetingede lidelser, kan du 
tilmelde dig hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) på www.aes.dk. 

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. 


