SYGEFORSIKRING ERHVERV

– et vigtigt sikkerhedsnet under din klinik
Som klinikejer er det et grundvilkår for dig, at din klinik kan
komme under pres, hvis du eller dine medarbejdere bliver syge
eller kommer ud for en ulykke. Med en Sygeforsikring Erhverv via
TandlægeTryghed kan du dække hovedparten af dine lønudgifter
ved sygdom og ulykker, og kan dermed være med til at sikre din
klinik.

Sygeforsikring Erhverv kan hjælpe din klinik videre
Målet med forsikringen er, at du så vidt muligt skal kunne fortsætte klinikkens
aktiviteter og dermed begrænse konsekvenserne af din eller dine medarbejderes sygemelding. Udbetalingen fra forsikringen betyder bl.a., at
• du kan opretholde aktiviteterne i din klinik fx ved at ansætte en vikar
• du kan blive ved med at med servicere dine kunder
• du undgår at miste omsætning.

Dine fordele
• Den erstatning du får udbetalt pr.
forsikrede medarbejder udgør op til
80 % af lønnen.
• Prisen for forsikringen er fradragsberettiget i driftsregnskabet, hvilket
vil sige, at der udbetales direkte til
klinikken, og erstatningen indgår i
driften før skat.
• Du får adgang til en anonym rådgivningslinje, hvor det er muligt at
konsultere fysioterapeut, psykolog,
sygeplejerske og socialrådgiver.

Sådan dækker forsikringen
• Du får dækket op til 80 % af lønudgifterne, hvis du eller dine forsikrede
medarbejdere bliver syge eller kommer til skade.
• Forsikringen dækker sygdom og ulykke, som er opstået i den periode,
du eller medarbejderen har været forsikret.
• Du får særlige fordelagtige vilkår ved slid- og leddegigt via TandlægeTryghed.
• Forsikringen dækker både ved hel og delvis uarbejdsdygtighed.
• Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed i helt op til 12 måneder.
OBS: Det er nemt og hurtigt at blive forsikret. Vi kræver nemlig ingen helbredsoplysninger for dig eller dine medarbejdere for at oprette forsikringen.

TandlægeTryghed

39 46 00 80
Mandag til torsdag
fra kl. 09.00 – 16.00
Fredag fra 09.00 – 15.30
web@tryghedsordningerne.dk

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST

