
 
 

Köpevillkor 

 
A. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig som kund och Din Tandförsäkring. 
 
B. Som kund har du alltid 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Ångerrätten träder i kraft från 

dagen då du mottar ditt försäkringsbevis och formuläret för ångerrätt via inloggningen 
till ”Min DTF” på www.dintandforsakring.se. 

 
C. Försäkringen löper från teckningstillfället som framgår av dina försäkringshandlingar. 
 
D. Försäkringen betalas i förskott för 3, 6 eller 12 månader. Om du väljer att göra din 

förskottsbetalning per kvartal eller halvår, tillkommer en extraavgift. Din Tandförsäkring 
har rätten att kräva ut en påminnelseavgift för sen betalning. Förändringar av pris och 
villkor publiceras på vår webbplats och i din ”Min DTF”. Du meddelas minst 30 dagar i 
förväg avseende sådana ändringar. 

 
E. Kortbetalningar sker på ett säkert sätt över en krypterad anslutning. Dina kortuppgifter 

sparas för att kunna belasta kortet i relation till dina framtida betalningar. Ditt 
kortnummer kan aldrig ses av systemet eller anställda hos Din Tandförsäkring, 
eftersom dina kortuppgifter sparas hos den erkända och auktoriserade betaltjänsten 
QuickPay. 

 
F. Avtalet måste sägas upp skriftligen för att vi ska kunna dokumentera uppsägningen av 

detta. Försäkringen gäller ett år i taget och tills den sägs upp av försäkringstecknaren 
eller Din Tandförsäkring med en månads varsel innan dess förfalloperiod. 

 
G. Din Tandförsäkring kan säga upp försäkringsavtalet om kunden inte betalar till angivet 

betalningsdatum i enlighet med gällande påminnelseregler. Din Tandförsäkring kan 
också åberopa reglerna i Försäkringsavtalslagen avseende bortfall av 
försäkringstäckning och uppsägning av denna om kunden har uppgett felaktiga 
uppgifter. 

 
H. Din Tandförsäkring kan registrera och spara uppgifterna i försäkringsavtalet och annan 

angiven information i enlighet med Personuppgiftslagens regler. Som kund samtycker 
du till att informationen kan sparas under en längre period än själva avtalsperiodens 
giltighet. Du kan kontakta Din Tandförsäkring för en reservera dig mot detta. Din 
Tandförsäkring inhämtar relevanta uppgifter om den försäkrade direkt från tandläkaren 
vid behov av detta. Vid sådana tillfällen inhämtas ett samtycke / fullmakt från den 
försäkrade.  

 
Om kunden betalar med kort, lagras kortuppgifterna hos vår betalningstjänst QuickPay.  
Vi lagrar även ett urval av dina personuppgifter hos QuickPay för att kunna associera 
kortuppgifterna med dig och din försäkring: fullständigt namn, e-postadress och 
transaktionskvitto som innehåller information om köpt försäkringsprodukt, försäkringens 
giltighetsperiod och uppgifter om eventuellt anslutna kollektiva försäkringsavtal.  

 
I. Kunden accepterar att all kommunikation sker elektroniskt via e-post eller genom 

kundsidan ”Min DTF”. 

http://www.dintandforsakring.se/

