
   

Juni 2014 

Sidste frist for anmeldelse af skader 

I forbindelse med leverandørskiftet til Danica Pension den 1. januar 2014, gælder der en  
frist for at anmelde skader til PFA Pension på Erhvervsudygtighedsforsikringen -  
nemlig den 1. juli 2014.  

Blev du syg i 2013 og er det fortsat i 2014, er det vigtigt, at du anmelder din sygdom inden 
1. juli 2014 til PFA Pension. Du skal derfor kontakte PFA Pension senest den 30. juni 2014  
eller Tryghedsordningerne senest den 27. juni 2014, således at anmeldelse foretages rettidigt  
inden fristens udløb. Du skal anmelde din sygdom, også selvom du er i tvivl, om du er  
berettiget til udbetaling fra forsikringen.  

Hvis du ikke sørger for at få anmeldt en skade opstået i 2013 rettidigt til PFA Pension, 
risikerer du at miste mulighederne for erstatning. Er du blevet syg efter den 1. januar 2014, 
skal du ansøge om udbetaling fra Danica Pension.  

Ønsker du at tegne forsikringen eller anmelde en skade, skal du henvende dig til  
Tryghedsordningerne på 39 46 00 80.  
 
Du kan læse mere om Erhvervsudygtighedsforsikringen på tryghedsordningerne.dk.  
 

Din sundhedsforsikring – sådan virker den 

Får du brug for din sundhedsforsikring hos Dansk Sundhedssikring, skal du kontakte  
DS Sundhedsfagligt Callcenter på tlf.: 70 20 61 21. Telefonerne er åbne alle årets dage  
i tidsrummet 7.30 - 20.00. Du vil her blive hjulpet af en sygeplejerske.  
 
Hvis forsikringen dækker, vil sygeplejersken foreslå, hvor den aktuelle undersøgelse/behandling  
kan foretages. Dette vil for mange typer af undersøgelser/behandlinger kunne foregå i 
offentligt regi, hvilket derfor vil blive anbefalet som første prioritet.  
 
Er du forsikret på en Klinikordning eller Individuel ordning, har du mulighed for at  
vælge behandling i privat regi. Dansk Sundhedssikring anviser behandlingssted og bestiller tid 
til dig - under hensyntagen til dine ønsker om dato og tid. Vil du hellere selv aftale en tid med  
det anviste behandlingssted, kræver det i første omgang, at sygeplejersken giver  
behandlingsstedet accept af, at Dansk Sundhedssikring dækker den konkrete ordinerede 
undersøgelse/behandling. Sygeplejersken sender dig herefter en mail med kontaktinfo 
til behandlingsstedet, så du selv kan ringe og aftale en tid. 

Er der tale om anden form for behandling hos fx fysioterapeut eller kiropraktor, skal din  
behandling først godkendes af Dansk Sundhedssikring, som efterfølgende sender dig en 
betalingsgaranti pr. mail eller post. Når du har modtaget betalingsgarantien, kan du frit  
vælge behandler efter eget ønske. 

Du kan læse mere om din Sundhedsforsikring på tryghedsordningerne.dk  

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


 

Den offentlige rejsesygesikring ophører den 1. august 2014 
Fra den 1. august 2014, er du ikke længere dækket af dit gule sygesikringskort, når du rejser 
på ferie i Europa (EU/EØS). Du skal derfor fra 1. august 2014 tage det blå EU-sygesikringskort  
med på ferier i Europa, også selvom du har tegnet rejseforsikring.  

Det blå kort giver dig ret til sygehjælp på lige vilkår med borgerne i det land, du besøger, 
men det dækker ikke lige så meget, som det gule sygesikringskort gør indtil 1. august 2014. 

Det er derfor endnu mere vigtigt med en rejseforsikring, hvis du skal ud at rejse og ønsker  
at være godt forsikret. Fremover vil Tryghedsordningernes rejseforsikring i Tryg Gruppeforsikring  
dække den forskel, der er mellem det gule og det blå kort. 

Rejseforsikringen i Tryg Gruppeforsikring vil derfor fra den 1. august 2014 også dække: 

 Betaling af medicin og behandling 

 Mulighed for at blive behandlet på privathospital 

 Hjemtransport i forbindelse med sygdom, ulykke og dødsfald 

 Dansk alarmcentral med hjælp døgnet rundt, tolkebistand, rådgivning om behandling 
og hjælp, hvis du fx skal skifte hotel eller tale med pårørende i Danmark 

Der vil dog fremover være en selvrisiko på 500 kr. for udgifter til medicin, transport til og fra 
læge (taxi) og lignende udgifter. 

Du kan læse mere om rejseforsikringen på tryghedsordningerne.dk  

 

Investeringsmuligheder - Lægernes Pensionsbank  

Som medlem af Tandlægeforeningen har du mulighed for at investere din formue  
hos Lægernes Pensionsbank. Dette gælder også din ægtefælle/samlever. 

Lægernes Pensionsbank kan tilbyde dig forskellige muligheder for investering af dine frie midler. 
Du kan enten selv investere eller lade bankens specialister pleje dine investeringer. 
Lægernes Pensionsbank investerer primært i investeringsbeviser af Lægernes Pensionsinvestering 
(LPI), der benytter samme investeringsproces som den Lægernes Pensionskasse anvender.  

Du kan læse mere om dine muligheder på tryghedsordningerne.dk 
 
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 
CVR-nr.: 85 60 97 18 
Administrationssekretariat for: 
Tandlægeforeningens Praksisforsikring 
Tandlægeforeningens Patientforsikring og Tandskadeankenævn 

 

 

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/privatforsikringer/rejseforsikring.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/investering.html
mailto:web@tryghedsordningerne.dk
http://www.tryghedsordningerne.dk/

