
 

 

Tandvårdsförsäkring 

Faktablad  

     Företag: Svensk Tandvårdsförsäkring Produkt: Din Tandförsäkring 

Försäkringen förmedlas av Svensk Tandvårdsförsäkring filial, org. nr 516411-6245.   
Postadress: Ringvägen 100, Vån 9 118 60 Stockholm. Kundservice: 08-12 10 81 82, info@dintandforsakring.se 

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbrevet och förköpsinformation tillsammans 

med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Denna försäkring omfattar behandlingar på eksisterande tänder enligt Åtgärdslistan som tillhör tandvårds-

försäkringen. Försäkringen kan tecknas av alla personer med svenskt personnummer mellan 18–70 år. 

 

Vad ingår i försäkringen? 
Försäkringen omfattar de tandbehandlingar, 
med angivna maximala ersättningsbelopp per 
försäkringsår, som framgår av åtgärdslistan samt 
försäkringsbrev.  

De övergripande behandlingar som omfattas är: 

Undersökning, riskbedömning och 

 hälsofrämjande åtgärder 
Sjukdomsförebyggande åtgärder 
Sjukdomsbehandlande åtgärder 
Kirurgiska åtgärder 

     Rotbehandlingsåtgärder 
  Bettfysiologiska åtgärder: Endast  
  skydd för bettskena ingår) 

   Reparativa åtgärder 
   Protetiska åtgärder 

 

 

Vad ingår inte i försäkringen? 
Nedan beskriver vi några exempel på vad om 

inte omfattas av din försäkring, se fullständiga 

villkor för mer information gällande 

aktsamhetskrav, nedsättningsregler samt andra 

begränsningar: 

  Tänder som saknas. Försäkringen gäller enbart 

för vid tecknandet av försäkringen existerande 

tänder. Ersättning från försäkringen utgår ej för 

skada på områden med implantat eller ej 

permanenta tänder eller där tänder saknas. 

Mjölktänder omfattas ej av försäkringen. 

 Alla former av kosmetisk tandvård vars 

primära ändamål är att ge den försäkrades 

tanduppsättning ett bättre utseende 

 Tandreglering. Försäkringen omfattar inte 

behandlingar avseende tand- eller 

bettreglering 

  Behandlingstjänster utanför vår Åtgärdslista. 
Enligt de behandlingstjänster som ses av 
Åtgärdslistan är omfattat.   

 

Finns det några begränsningar av vad 

försäkringen täcker? 

Nedan beskriver vi några exempel på begränsningar i 

din försäkring. I det fullständiga villkoret finns 

samtliga aktsamhetskrav, nedsättningsregler samt 

andra begränsningar beskrivna. 

 

 

 

 

 



 

 

 Garantiarbeten och felbehandling: Försäkringen 

omfattar inte behandlingar som omfattas av 

avtalad garanti mellan tandläkaren och den 

försäkrade samt felbehandling, som tandläkaren 

är skyldig att ersätta eller åtgärda, omfattas ej av 

försäkringen. 

  Avsiktlig skada, grov oaktsamhet och annat 

Skador på den försäkrades tanduppsättning 

som orsakas: 
• med avsikt, 
• genom grov oaktsamhet, 

under påverkan av alkohol, 

narkotika, medicin eller andra 

berusningsmedel och/eller 

giftämnen, eller 

genom slagsmål och/eller 

handgemäng omfattas ej av 

försäkringen. 

 

 

Var gäller försäkringen? 

 

 Dubbelförsäkring: Har samma intresse försäkrats 

mot samma fara hos flera försäkringbolag är  

varje försäkringsbolag ansvarig mot den 

 försäkrade som om försäkringsbolaget ensamt 

beviljat försäkring. Du kan dock inte få ut mer 

ersättning från försäkringsbolagen än vad som 

sammanlagt motsvarar skadan. 

 
 Force majeure, terrorhandlingar, atom-, krigs- 

och damm skador: För försäkringsfall som 

orsakats av force majeure, det vill säga en 

händelse som ligger utan för Svensk 

Tandvårdsförsäkrings kontroll, utgår ingen 

ersättning. Exempel på sådana force 

majeurehändelser är miljökatastrofer, 

kärnkraftsolyckor, krig eller krigsliknande 

tillstånd, revolutioner, terroristhandlingar, 

upplopp, skador på grund av 

arbetsmarknadskonflikt eller destruktions- eller 

konfiskationsbeslut av regering eller ansvarig 

myndighet samt direkta eller indirekta skador 

orsakade av dammbrott i kraftverks- eller 

regleringsdamm för elproduktion. 

 

 

Alle behandlingar måste utföras av en tandläkare som är verksam i ett EU/EES-land. Men notera, at om behandlingen 

utförs utanför Sverige kan (och typiskt vil) Svensk Tandvårdsförsäkring för utbetalning av ersättning kräva att 

dokumentation för behandlingen översätts till svenska av en auktoriserad översättare på bekostnad av den försäkrade. 

Med dokumentation avses bland annat faktura, journal och liknande handlingar som möjliggör en fullständig bedömning 

av skadan.  

Vilka är mina skyldigheter? 

Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd 

eller att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen eller allmänsvensk lag i övrigt. 

 

När och hur ska jag betala? 

Betalning av försäkringen skall ske antingen via autogiro eller på debet/kreditkort. För det fall en betalning inte kan ske 

enligt första stycket, kommer Svensk Tandvårdsförsäkring skicka ett inbetalningskort till den försäkrades angivna e-

postadressen.  
Lagstadgad påminnelseavgift och ränta enligt räntelagen utgår. 

När börjar och slutar försäkringen gälla?  
Försäkringen träder i kraft den startdag som framgår av försäkringsbrevet. En förutsättning för att försäkringsskyddet skall 

gälla är att den försäkrade har tagit emot försäkringsbrevet samt erlagt den första premien. Försäkringen upphör 

automatisk till och med det år försäkrade fyller 75 år. 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar 

den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja 

din ångerrätt ber vi dig kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post. Den försäkrade kan när som helst säga upp 

försäkringen till förnyelsedagen. Mot resterande premie till årsförnyelsedagen äger den försäkrade rätt att säga upp 



 

 

försäkringen till ett tidigare datum. Försäkringen sägs då upp till utgången av en kalendermånad, dock minst en månad 

efter dagen då uppsägningen kom Din Tandförsäkring  


