
 
 

 

Förköpsinformation for Din Tandförsäkring  
 
Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd 
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast 

en översiktlig information om vad din Tandförsäkring kan 

omfatta. Du har rätt att få denna information innan du köper 

försäkringen och det är viktigt att du läser och därefter sparar 

informationen. Om du råkar ut för en skada så är det de 

fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt 

försäkringsbrev som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler 

begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. 

De fullständiga villkoren hittar du på www.dinforsakring.se  

Du väljer själv, men vi hjälper gärna till 
 

När gäller försäkringen? 

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. Karensperiod 

är första tre månader. Undantaget är undersökning och 

tandrengöring, som vi täcker från dag ett. Försäkringen ersätter 

med täckningsgrad upp till 80%, utifrån referensprisen samt 

upp till maxbelopp pr. år enligt täckningsöversigten. 

A Vem gäller försäkringen för? 

Försäkringen gäller för dig som omfattas av försäkringsskyddet 

och är angiven i försäkringsbrevet. 

 

B Var gäller försäkringen? 

Alla behandlingar skall utföras av en tandläkare som är 

verksam i Sverige, men i akutfall i ett EU/EES-land. 

C När kan försäkringen tecknas? 

Försäkringen kan tecknas för dig som är mellan 23–70 år och 

löper maximalt till och med 75 år. 

Nedanstående åtgärder i täckningsöversigten omfattas av 

försäkringen. 

 

 

 
 

Vi täcker med bidrag til dessa behandlingar, upp till maximalt 

de belopp som anges i tabellen. Ersättning beräknas utifrån 

tandläkarens fastställda referenspriser. 

 

De specifika åtgärder och priserna på behandlingar som ingår i 

varje behandlingsgrupp finns i försäkringsvillkoren och på vår 

webbplats: www.dintandforsakring.se 

 

Allmänna undantag 
Nedan beskriver vi vad som inte omfattas av din försäkring, 

vänligen se fullständiga villkor för mer information. 

Försäkringen ersätter inte: 

1. 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. 

2. Kosmetiska behandlingar.  

Försäkringen omfattar inte kosmetiska behandlingar – det 

måste finnas en tandläkares orsak till behandlingen. 

3. Tand- och bettriktning.  

Försäkringen täcker inte tand- eller bettriktning 

4. Behandlingstjänster som inte ingår i vår åtgärdslista. Endast 

de behandlingstjänster som ingår i vår åtgärdslista 

omfattas. 

 

 

Övriga begränsningar 

Följande åtgärder omfattas inte: 

1. Garantiarbeten och felbehandling 

Försäkringen täcker inte behandling som omfattas av 

avtalad garanti mellan tandläkaren och den försäkrade 

samt felbehandling som tandläkaren är skyldig att ersätta 

eller åtgärda 

2. Avsiktlig skada, grov oaktsamhet och annat 

3. 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 

4. Oroligheter och andra särskilda situationer (force majeure) 

5. Alla behandlingar som är en direkt eller indirekt följd av 

krig, krigsliknande förhållanden, terroristhandlingar, 

upplopp, uppror, civila oroligheter, epidemier, radioaktiv 

kontaminering eller andra former av force majeure 

omfattas inte 

D Skadereglering 
Den försäkrade ska snarast möjligt efter utförd behandling – 

dock senast inom sex månader – anmäla ersättningskravet till 

Din Tandförsäkring. Det kan utföras genom att logga in på 

www.dintandforsakring.se med Bankid och överföra fakturor 

m.m 

 

E Vad kostar försäkringen 
Premien är åldersavhängig och beräknas när du köpar 

försäkringen. 

 

F Om du ångrar dig 
När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig 

möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar såvida du inte har 

använt försäkringen. 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 e-post. All uppsägning måste vara 

skriftlig. Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den 

med avdrag för den tid, försäkringen har varit giltig. Om 

ångerrätten utnyttjas har Din Tandförsäkring rätt att kräva 

premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. 

 

G Förnyelse av försäkringen 
Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den 

en månad innan förnyelsedagen och det inte framgår av 

avtalet, eller andra omständigheter, att den inte ska förnyas. 

Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 
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Beskrivning Åtgärdskoder Högst per 

grupp – år 1 

(SEK)

Högst per 

grupp – år 2 

(SEK)

Högst per 

grupp – år 3 

(SEK)

1 Undersökning,  

tandrengöring, 

riskbedömning och 

hälsofrämjande åtgärder

101,103,107,108,111,112,11

3,115,116,201,204,205,206,2

07,208,209

1.000 SEK 1.000 SEK 1.000 SEK

2 Bedövning (Inkl. i 

behandlinger)

N/A 0 SEK 0 SEK 0 SEK

3 Parodontit och anden 

sjukdomsbehandling

114,301,302,303,304,311,31

2,313,314,321,322,341,342,3

43,362

1.500 SEK 2.000 SEK 2.500 SEK

4 Rotbehandlingsåtgärder 501,502,503,504,520,521,52

2,523

3.000 SEK 3.500 SEK 4.000 SEK

5 Reparativa åtgärder 701,702,703,704,705,706,70

7,708

2.000 SEK 2.500 SEK 3.000 SEK

6 Protetiska åtgärder 800,801,802,803,804,805,80

6,807,808,809,811,812,813,8

14,815, 921, 922, 925, 926, 

928, 929

5.000 SEK 5.000 SEK 5.000 SEK

7 Röntgen 121,123,124,125,126,127,12

8,131,132,133,134

600 SEK 800 SEK 1.000 SEK

8 Orto 606,607,900,901,902,903,90

4,905,906,907,908

0 SEK 0 SEK 0 SEK

9 Kirurgiska åtgärder (inkl 

utdragning)

451,452,453,454,401,402,40

3,404,405,406,407,541,542

3.000 SEK 3.500 SEK 4.000 SEK

10 Olika Åtgärder 141,161,162,163,164,601,60

2,603,604

1.000 SEK 1.500 SEK 2.000 SEK

Högst 

per år

     17.100 kr.     19.800 kr.   22.500 kr. 

http://www.dinforsakring.se/


 
 

 

14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Skyldig 

premie måste dock alltid betalas fram till uppsägningsdatum. 

Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. 

 

H Försäkringens giltighet 
Du kan säga upp försäkringen senast en månad före 

förnyelsedagen. En sådan uppsägning görs skriftligen och 

översänds via e-post. 

 

 

I Oriktig uppgift eller ofullständig uppgift 
Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller 

ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan 

ersättningen minskas med ett särskilt avdrag. I allvarligare fall 

kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. Vid 

bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse 

och vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha godkänt 

försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt 

omständigheterna i övrigt. 

J Skyldighet att anmäla riskökning 
Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande 

som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för 

risken ändras. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av 

försäkringsersättning, vid allvarligare försumlighet kan du bli 

helt utan ersättning. 

Övrig information om försäkringsgivaren 

Svensk Tandförsäkring filial, org.nr. 516411-6245. Ringvägen 

100, vån 9 

118 60 Stockholm 

 Försäkrings hemsida är www.dintandforsakring.se 

 
Det bör noteras att denna försäkring tecknas med Din 

Tandförsäkring som underleverantör. All ärendehantering 

hanteras av Din Tandförsäkring. 

 

Svensk Tandförsäkring filial är ett dotterbolag till Dansk 

Tandforsikring Administration ApS, Jægersborg Allé 14, 2920 

Charlottenlund, Danmark, SENR 32 669 999 

 

K Om vi inte är överens 
Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt 

beslut kan du vända dig till: 

 

• Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, tel: 08- 508 

860 00. 

• Allmän domstol, www.domstol.se. 

Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör 

försäkringen eller skadereglering genom att kontakta 

Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 

tel: 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till den kommunala 

konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en 

försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta 

rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. 

Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret. 

Personuppgifter 

De personuppgifter som lämnas till Din Tandförsäkring 

behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

bolagets riktlinjer. Information om hur personuppgifter 

behandlas finns på www.dintandforsakring.se.  

 

 

http://www.dintandforsakring.se/

