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Kriminalitetsforsikring 
Fra den 1. juli 2010 kan Tryghedsordningerne tilbyde en ny forsikring til klinikejere. Forsikringen 

dækker mod økonomisk kriminalitet, computerkriminalitet (indbrud i internetbank), underslæb m.m.  

 
Sygedriftstabsforsikring til billigere præmie 

Fra den 1. januar 2010 er prisen nedsat på Sygedriftstabsforsikringen.  

Tryghedsordningerne har aftalt med Codan Forsikring, at præmien nedsættes generelt på 
sygedriftstabsforsikringen. Denne ændring vil betyde, at alle forsikrede får en besparelse på præmien i 

forhold til tidligere.  
Eksempel på besparelse: På en forsikring med 1 forsikret med en 100% dækning, vil præmien udgøre 
1,3% af den oplyste omsætning mod tidligere 1,375%. 

 

Gratis pensionsoverførsel til PFA Pension 

Det er nu muligt at få overført frivilligt tegnede pensionsordninger i andre selskaber og pengeinstitutter 
til PFA Pension uden omkostninger, hvis overførslen sker til en ordning i PFA Pension med en årlig 
præmiebetaling på 12.000 kr. og derover. 

 
Bedre Sundhedsforsikring  
Sundhedsforsikringen i Tryg forsikring er blevet endnu bedre.  

Forsikringen dækker siden 1. januar 2010 også: Second opinion, Smerteudredning, Allergiudredning, 
Psykologhjælp, Akupunktur og Zoneterapi (op til12 behandlinger årligt) og udvidet hjælp, som dækker 
transport/ledsagetransport, hjemmehjælp, rekreation, medicin ved indlæggelsen og diætist ved svær 

overvægt. 
Herudover er der også tilknyttet en StressStop-linie til Sundhedsforsikringen. Det er nu muligt at  
ringe til Tryg og få kvalificeret rådgivning af stressvejledere om håndtering af stress og få rådgivning  

om symptomer og signaler, der er typiske for stress. Dette giver bedre mulighed for at forudse og 
håndtere stress. 

 
Forbedret Bilforsikring  
Har du ikke din bilforsikring gennem Tryghedsordningerne i Tryg Gruppeforsikring for Tandlæger eller  
har du ikke kontaktet Tryghedsordningerne efter at den nye bilforsikring er indført i Tryg 
Gruppeforsikring, vil det nok være en fordel, at undersøge dine muligheder for at spare nogle 
præmiekroner. Det har vist sig, at 9 ud af 10 tandlæger, der har kontaktet os, har kunnet få en 
besparelse ved at flytte til den nye bilforsikring. I den nye bilforsikring er det også muligt at forsikre 
større og dyrere biler end tidligere. Der er nu kun ganske få biler der ikke kan tegnes gennem 

Tryghedsordningerne, så kontakt os og hør mere. 

 
Pension – begrænsning af indbetaling til ratepension efter skattereformen 
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du i 2010 og fremover maksimalt har fradrag for 100.000 kr. 

om året til ratepension uanset hvor mange ratepensioner du har, og om de er oprettet i pengeinstitut 
eller pensionsselskab. Det kan give skattemæssige konsekvenser, hvis beløbsgrænsen overskrides og  
det er den enkeltes eget ansvar, at dette ikke sker. Tandlæger der arbejder under virksomhedsordningen  
er dog fritaget for denne regel frem til 2015. 

 

Særskat ved store pensionsordninger 
I april måned blev en aftale om særskat på pensionsudbetalinger over 362.800 kr. årligt vedtaget mellem 
Regeringen og Dansk Folkeparti. Aftalen træder i kraft fra 1.1.2011 og indebærer en særskat på 6% der 
fastholdes på samme niveau i 4 år. Fra og med 2015 udfases udligningsskatten med 1 procentpoint årligt 
og vil være væk i år 2020. Skatten pålægges ikke udbetalinger fra kapital- og invalidepensionsordninger.  

Modtager begge ægtefæller pension vil et uudnyttet bundfradrag på op til 121.000 kr. kunne overføres. 

 
                  Kontakt 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os enten pr. mail web@tdl-tryghed.dk eller 
telefonisk på 39460080 

mailto:web@tdl-tryghed.dk

