
TandlægeTryghed, Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup    
Tlf. 39 46 00 80 Fax 39 46 00 88, web@tdlt.dk,  www.tandlaegetryghed.dk             sidst opd. Marts 2019 
    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pakkens indhold 
 
Tandlægeforeningens pakke for studerende 
indeholder flere muligheder for 
forsikringsdækninger, som tilbydes alle 
studerende medlemmer af Tandlægeforeningen, 
som har afgivet samtykke hertil. Se evt. mere 
om samtykke på TDLNET.dk. 

 

Pakken er blevet til i samarbejde med 
Odontologisk Forening, Tandlægeforeningen og 
TandlægeTryghed, som varetager Tandlæge-
foreningens medlemmers tryghedsbehov på 
forsikringsområdet. 

 
Som studerende medlem af Tandlægeforeningen 
får du automatisk en gratis livs- og ulykkes-
forsikring. 
Ønsker du at forsikre dit indbo og ansvar, kan 

du tegne en IndboBasis- eller Indboforsikring 
gennem TandlægeTryghed. Du har også 
mulighed for at tegne individuelle privat-
forsikringer, som bil-, ulykkes- og 
rejseforsikring. 

 
På 10. semester bliver du tilbudt en 

erhvervsudygtighedsforsikring, som giver 
erstatning, hvis du ikke kan arbejde som 
tandlæge på grund af ulykke eller sygdom. 
 

Livsforsikring 
 
Dækning og etablering 
 
Alle studerende medlemmer er gratis omfattet af 
en livsforsikringsdækning på 100.000 kr., der 
udbetales, hvis du dør i studietiden. 
 

Præmien bliver betalt af bonusmidler fra 
tandlægernes gruppelivsordning. 
 
Forsikringen dækker i et halvt år efter endt 
kandidateksamen. Derefter skal du selv betale 
præmien, hvis du ønsker at fortsætte med en 

livsforsikring.  
 
En eventuel udbetaling er skattefri. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ulykkesforsikring 
 
Dækning og etablering 
 

Alle studerende medlemmer er ligeledes 
omfattet af en gratis fagrelateret 
ulykkesforsikring, som gratis dækker med 
500.000 kroner i døgnets 24 timer. Ved ophold i 
udlandet dækker forsikringen i op til 2 år.  

 

Ulykkesforsikringen giver en skattefri erstatning, 
hvis du kommer ud for en ulykke, der giver et 
varigt mén på 5% eller derover. 
Præmien betales af Tandlægeforeningen og 
TandlægeTryghed.   
 
Den gratis ulykkesforsikring indeholder også, 

tandskadedækning, samt en dækning på 50.000 
kr. ved død som følge af et ulykkestilfælde.  
 
Du kan sikre dig en højere ulykkeserstatning ved 
selv at tegne en ulykkesforsikring gennem 
TandlægeTryghed.   
 

Udbetalinger fra ulykkesforsikringen er 
skattefrie, hvorfor præmien ikke er 
fradragsberettiget. 
 
Den gratis forsikring bortfalder med udgangen af 
det år, hvor du har bestået din 

kandidateksamen.  
 

IndboBasis-forsikring for 
studerende 

 
TandlægeTryghed og Tryg Gruppeforsikring har 
indgået en aftale om tegning af forsikringer på 
favorable vilkår for tandlæger. Som studerende 

medlem af Tandlægeforeningen, tilbydes du at 

tegne dine forsikringer via denne aftale, 
herunder en IndboBasisforsikring eller 
Indboforsikring på specielt favorable vilkår. 
 
 
 

 
                  Vend… 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fakta om Tandlægeforeningens forsikringer til 

studerende 
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IndboBasisforsikring for 
studerende - fortsat 
 
IndboBasis-forsikringen har en sum på 261.000 
kr. med følgende dækninger: 

Tyveri 

Brand- eller vandskade 
El-skadedækning 
Fejlforsikring 
Cykler op til 4.000 kr. pr. cykel  
Ansvars- og retshjælpsforsikring 
Psykologisk krisehjælp 

Uheldsforsikring - en tilvalgsdækning 

Uheldsforsikringen dækker pludselige skader på 
dit indbo. En pludselig skade kunne være, hvis 
du taber et glas vand ned i tastaturet på din nye 
bærbare pc, så den kortslutter eller du snubler 
og taber dine briller, så de går i stykker. 
Der er en selvrisiko på 1.000 kr. på uhelds-
forsikringen.  

 
Har du behov for større dækning? 
Har du brug for en forsikring med en højere 

dækningssum på fx. cykeldækningen, eller 
overstiger værdien af dit samlede indbo 261.000 
kr., har du mulighed for at tegne vores 
almindelige Indboforsikring med studenterrabat.  
 

Indboforsikring 

 
Indboforsikringen indeholder en grunddækning, 
der består af indboforsikring, ansvar, retshjælp, 
el-skade, cykeldækning og psykologisk 

krisehjælp. 
 
Som tilvalg til grunddækningen kan du tegne en 
række dækninger, fx udvidet cykeldækning og 
uheldsforsikring, som kan være nødvendige for, 
at indboforsikringen samlet dækker dine 
forsikringsbehov. 

 
Prisen på Indboforsikringen afhænger blandt 

andet af, hvor i landet du bor og hvor stor en 
forsikringssum, du har behov for. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Erhvervsudygtighedsforsikringen 
 
Dækning 
 

I slutningen af tandlægestudiet er det relevant 
at sikre din evne til at arbejde som tandlæge. 
Derfor tilbydes alle tandlægestuderende en 
gratis erhvervsudygtighedsforsikring inden den 
afsluttende kandidateksamen. 
 
Som stud. odont. på 10. semester kandidat og 

medlem af Tandlægeforeningen, kan du sikre dig 
dækningen ved at benytte et særligt tilbud.  
 
Du tilbydes en gratis dækning svarende til 
forsikringens grundmodul på 300.000 kr.  

Præmien betales af dine kommende 

tandlægekolleger fra erhvervsudygtigheds-
forsikringen hos TandlægeTryghed. 
 
Da dine indtægter i den første tid efter endt 
eksamen kan være små, er forsikringen gratis 
de første 1 år efter udgangen af dit kandidatår. 
 

TandlægeTryghed kan også tilbyde tegning af 
tillægsmoduler, når du får behov for større 
dækning. (kan først tegnes efter afsluttet 
eksamen) 

 
Efter den gratis periode for grundmodulet bliver 
dette automatisk videreført med 

præmiebetaling. Præmien for grundmodulet og 
tillægsmodulerne kan fratrækkes fuldt ud i 
toppen af din skattepligtige indkomst.  
 
Etablering 

 
Du skal afgive en begæring med 
helbredsspørgsmål for at tegne forsikringen. 
 

Rådgivning 
 
Du kan få yderligere information om forsikringen 
på Tandlaegetryghed.dk eller på tlf.nr. 39 46 00 
80. 
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