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A.1 Inledning och allmänna regler
Försäkringsvillkoren beskriver försäkringens innehåll. Försäkringsvillkoren beskriver även de enskilda
försäkringarnas innehåll, anslutningskrav, ikraftträdande, upphörande samt premier. Försäkringsbeskedet
innehåller de försäkringsmoment som du som försäkrad tecknat dig för.
Vid tidpunkten för anslutningen ska kretsen av försäkringsberättigade bestå av personer bosatta
(folkbokförda) i Sverige och berättigade till ersättning från svensk försäkringskassa om inte annat framgår
av gruppavtalet.
Försäkringen är en kapitalförsäkring (K) enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att premien inte är
avdragsgill, och utfallande belopp är fritt från inkomstskatt.
A.2 Gruppförsäkringsavtal
Gruppavtalet innehåller bestämmelser om teckningsregler, ikraftträdande, giltighetstid,
försäkringsskyddets omfattning, automatisk förlängning, gruppens sammansättning och uppsägning.
Uppsägning som skett hos gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren gäller gentemot samtliga försäkrade.
Enligt gruppavtalet kan premier och villkor ändras vid gruppavtalets årsförfallodag.
Gruppavtalet har, om inte annat överenskommits, en gemensam huvudförfallodag för alla försäkringar.
För nyansluten försäkrad i grupp med gemensam huvudförfallodag blir första avtalsperioden den tid som
är kvar till gruppens huvudförfallodag. Därefter är varje avtalsperiod ett år.
För försäkringen gäller vad som anges i försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter
som försäkringstagaren och den försäkrade skriftligen eller på annat sätt lämnat till försäkringsgivare.
För försäkringsavtalet gäller svensk rätt. Gällande bestämmelser finns i försäkringsavtalslagen.
A.3 Ändring av gruppförsäkringsavtalet
Försäkringsavtalet kan upphöra i förtid och ändras under avtalsperioden (försäkringstiden) i fall som anges
i försäkringsavtalslagen.
Sker ingen uppsägning av försäkringsavtalet eller gruppavtalet av någon av parterna förlängs
försäkringsavtalet, med ett år i taget, på de villkor som försäkringsgivaren anger.
Villkoren och premien för försäkringen kan således ändras vid slutet av en avtalsperiod. Information och
ändringar lämnas i samband med premiekravet för den period då det nya villkoret ska börja gälla.
Försäkringsgivaren har även i övrigt rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden
om förutsättningarna för avtalet förändrats genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad
rättstillämpning eller genom myndighetsföreskrifter.
En sådan ändring träder i kraft när försäkringsgivaren sänt meddelande om ändringen alternativt vid den
tidigare tidpunkt som följer av lag.
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A.4 När börjar försäkringen att gälla
Obligatorisk gruppförsäkring
Försäkringen börjar gälla, om inte annat avtalats, från och med dagen efter gruppavtalet ingicks. Om
någon inträder i gruppen vid en senare tidpunkt börjar försäkringen gälla från och med dagen efter
inträdet.
Frivillig gruppförsäkring
Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag då ansökan gjordes till försäkringsgivaren, eller till någon
annan som tar emot handlingar för försäkringsgivarens räkning. En förutsättning för att försäkringen ska
börja gälla är att kraven för anslutningen till försäkringen är uppfyllda och att fullständiga
ansökningshandlingar mottagits, samt att försäkringen kan beviljas enligt försäkringsgivarens
riskbedömningsregler.
Både obligatorisk och frivillig försäkring kan erbjudas utan inskränkning (mot normala villkor och
premier) alternativt med begränsning, så kallat undantag och/eller premieförhöjning.
Kan försäkring beviljas endast med undantag och/eller med premieförhöjning, inträder
försäkringsgivarens ansvar först sedan försäkringsgivaren erbjudit försäkringen med sådan utformning
samt att försäkringstagaren antagit erbjudandet.
Vid beviljad försäkring kan undantag finnas för åkommor som fanns vid ansökningstillfället.
Vid ändring av försäkringsbeloppet gäller ändringen, om inget annat avtalats, från och med dagen efter
den dag då skriftlig ändring gjorts till försäkringsgivaren, under förutsättning att kraven för ändring är
uppfyllda och fullständiga ansökningshandlingar mottagits samt att försäkring kan beviljas enligt
försäkringsgivarens riskbedömningsregler.
A.5 Premie & Premiebetalning
Beräkning av premien görs för 1 år i taget och bestäms bland annat med hänsyn till gruppens
sammansättning t.ex. kön, ålder samt aktuell premietariff och aktuella riskbedömningsregler. Varje grupp
har en gemensam huvudförfallodag för samtliga försäkringar, eller en egen huvudförfallodag för varje
försäkring. För grupper med gemensam huvudförfallodag blir den första försäkringsperioden för dig som
försäkrad from begynnelsedagen fram till huvudförfallodagen, och därefter blir försäkringsperioden 1 år.
A.5.1 Premie för nytecknad försäkring – Första premien
Första premien ska för nytecknad försäkring betalas inom 14 dagar från det att premiefakturan sändes till
dig som försäkrad alt. försäkringstagare/premiebetalare. Betalas inte premien inom denna tid upphör
försäkringen att gälla efter att skriftligt meddelande om uppsägning avsänts om inte premien betalats inom
denna tid.
A.5.2 Premie för förnyad försäkring
Förnyelsepremien betalas i förskott och skall vara betald senast den dag då den nya försäkringsperioden
börjar, men inte förrän tidigast en månad från den dag då Säkra Direkt avsänt premiefaktura till dig som
försäkrad/försäkringstagare/premiebetalare.
A.5.3 Uppsägning och premieuppskov
Om premien inte betalas i rätt tid har Säkra Direkt rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får
verkan 14 dagar efter det att skriftligt meddelande om uppsägning avsänts om inte premien erlagts inom
denna tid.
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Vid särskilda hinder mot att betala premien för förnyad försäkring kan betalningsfristen förlängas i högst 3
månader om du som försäkrad inte kunnat betala premien p.g.a. frihetsberövande, svår sjukdom,
utebliven pension eller lön.
A.6 Premiebefrielse
Premiebefrielse ingår inte
A.7 Ångerrätt
Du som försäkrad kan inom 14 dagar ångra ett frivilligt avtal som ingåtts på distans efter att du erhållit
försäkringshandlingarna. För livförsäkringen gäller 30 dagars ångerrätt. Om du som försäkrad ångrar dig
skall du skriftligen meddela gruppföreträdaren eller Säkra Direkt detta. Du som försäkrad har alltid rätt att
under försäkringstiden säga upp ett frivilligt försäkringsavtal, och Säkra Direkt har alltid rätt till
premiebetalning för den tid försäkringen varit gällande.
A.8 Överlåtelse
Gruppförsäkringen kan inte överlåtas om inte annat följer av gruppavtalet.
A.9 Sekretess
Försäkringstagaren/premiebetalaren har inte rätt att ta del av din hälsostatus eller försäkringsmedicinska
bedömningar om denna är annan än du.
A.10 När försäkringen upphör att gälla
Försäkringen gäller längst till dess att du som försäkrad gruppmedlem/medförsäkrad fyller 65 år, eller
uppnår den slutålder som finns angiven i gruppavtalet.
Försäkringen upphör dessförinnan att gälla:
• när gruppavtalet upphör gälla,
• då gruppmedlemmen går ur försäkringen eller inte längre tillhör eller kan tillhöra den i
gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras,
• enligt en uppsägning av Försäkringsgivaren,
• då premie inte betalas i rätt tid, se premie och premiebetalning.
Medförsäkrads försäkring
Upphör gruppmedlemmens försäkring upphör också medförsäkrads försäkring att gälla.
Medförsäkrads försäkring upphör dessutom att gälla vid utgången av den månad:
• då gruppmedlemmen avlider,
• då äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen
upplöses.
A.11 Efterskydd
Om du som försäkrad har omfattats av en gruppförsäkring i minst 6 månader gäller ett förlängt
försäkringsskydd (efterskydd) i 1 månad efter utträdet ur gruppen. Om en maka/make/registreradparter
eller sambo är medförsäkrad och förhållandet upplöses, upphör efterskyddet för medförsäkrad tre
månader efter att äktenskapet/partnerskapet/samboförhållandet har upphört.
Efterskydd gäller dock inte:
• om gruppavtalet har sagts upp av behörig företrädare för gruppen eller försäkringsgivaren,
• om du som försäkrad själv valt att säga upp försäkringen men har möjlighet att kvarstå i den
försäkrade gruppen,
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•
•

om du som försäkrad under efterskyddstiden ansluter till annan gruppförsäkring eller tecknar
fortsättningsförsäkring,
om du som försäkrad under efterskyddstiden uppnår eller uppnått slutåldern för försäkringen
upphör efterskyddet.

A.12 Upplysningsplikt
Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på försäkringsgivarens begäran lämna upplysningar
som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas eller förnyas.
Det åligger dig som försäkrad att snarast anmäla till gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om du/ni
(gruppmedlem eller medförsäkrad) inte längre kan omfattas av gruppförsäkringen samt när det yngsta
barn som omfattas av barnförsäkringen uppnått angiven slutålder.
Det åligger gruppföreträdaren att snarast anmäla till försäkringsgivaren om den försäkrade utträder ur den
försäkringsberättigade gruppen. Anmäls inte ovanstående, betalas högst de senaste tolv månadernas
premie tillbaka.
Underlåter du som försäkrad att anmäla förändringar i tid, börjar dessa gälla enligt de allmänna
bestämmelserna för försäkringens ikraftträdande, det vill säga tidigast från det datum anmälan gjordes till
försäkringsgivaren.
A.13 Oriktiga eller ofullständig uppgift
Om oriktiga, svekliga eller ofullständiga uppgifter har lämnats kan det medföra att försäkringen blir ogiltig,
ändras eller sägs upp, och att försäkringsgivaren blir fri från ansvar för försäkringsfall enligt
bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) och i allmän svensk lag i övrigt. Inbetald premie
återbetalas inte i dessa fall.
A.14 Åtgärder vid anspråk på ersättning/utbetalning
Den som vill göra anspråk på ersättning från en försäkring ska alltid anmäla detta skriftligen till
försäkringsgivaren, och det ska anmälas så skyndsamt som möjligt.
Skadeanmälan och/eller övriga blanketter rekvireras från försäkringsgivaren, förmedlaren eller
gruppföreträdaren. Den som gör anspråk på ersättning ska utan kostnad, införskaffa och skicka in de
handlingar och övriga upplysningar som försäkringsgivaren anser vara av betydelse för bedömning av
rätten till försäkringsersättning.
Medgivande ställt till försäkringsgivaren/dess samarbetspartners ska insändas på försäkringsgivarens/dess
samarbetspartners anmodan så försäkringsgivarens ansvarighet kan utredas. Medgivandet ger
försäkringsgivaren och dess samarbetspartners rätt att inhämta upplysningar och journaler från läkare,
läkarstationer, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning samt Försäkringskassan eller annan
försäkringsinrättning.
Förutsättningar för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att du som försäkrad kan styrka
det inträffade och:
•
lämnar in en skriftlig anmälan angående skadefallet till försäkringsgivaren,
•
anlitar läkare/tandläkare utan dröjsmål,
•
under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn,
•
följer läkarens föreskrifter,
•
medverkar till att delta i, och följer anvisad rehabiliteringsplan samt
•
i övrigt följer försäkringsgivarens anvisningar.
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Försäkringsgivaren kan begära att du som försäkrad ska låta dig undersökas hos särskilt anvisad läkare. En
sådan undersökningsbehandling bekostas av försäkringsgivaren. Om du som försäkrad inte följer
anvisningar kan rätten till ersättning upphöra helt.
Den som gör anspråk på ersättning för kostnader ska kunna styrka detta med originalkvitto.
A.15 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser
Sedan rätt till ersättning uppkommit ska betalning ske senast 30 dagar efter det att rätt till ersättning
uppkommit och försäkringsgivaren mottagit upplysningar, journaler, intyg med mera från läkare eller
annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, Försäkringskassan eller annan
försäkringsinrättning samt att den som begär utbetalning:
• fullgjort de åtgärder som angivits för utbetalning,
• lagt fram den utredning som skäligen kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens
ersättningsskyldighet,
• meddelat till vem utbetalning ska göras
Sker utbetalning senare än av ovan angivits, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar
försäkringsgivaren inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning
fördröjs.
Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på händelse under stycket Preskription eller Force
Majeure.
A.16 Regressrätt
Försäkringsgivaren inträder i den försäkrades rätt till skadestånd, eller annan ersättning från den som är
ansvarig för sjukdomen eller olycksfallsskadan, beträffande ersättning för sjukvårdskostnader och andra
utgifter och förluster som försäkringsgivaren ersätter enligt försäkringsavtalet.
A.17 Behandling av personuppgifter
Nedan beskriver vi lite kort hur vi på Säkra Direkt behandlar personuppgifter, och fullständig information
finns på vår webbplats sakradirekt.se/integritetspolicy/. Om du vill kan du få informationen skickad till
dig, och vi ber dig då ta kontakt med din försäkringsförmedlare i Säkra.
Vi samlar in personuppgifter för att kunna vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal träffas, för att
kunna teckna ett avtal och för att fullgöra ett försäkringsavtal. Uppgifterna kan även användas till statistik,
marknads- & kundanalyser, produktutveckling, förebygga skador och för övriga ändamål som framgår av
den fullständiga informationen på vår webbplats. Säkra följer de lagar och förordningar som gäller vid
tidpunkten som är aktuell vid inhämtning och behandling av dina personuppgifter.
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till andra bolag som Säkra samarbetar med
såväl inom som utom EU- och EES-området. Personuppgifterna kan också lämnas ut till myndigheter om
vi är skyldiga till detta enligt lag.
Om du önskar information om vilka personuppgifter som försäkringsgivaren behandlar om dig kan du
lämna eller skicka en skriftlig begäran till: Personuppgiftsansvarig: Säkra Direkt AB, Box 16247, 103 24
Stockholm.
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A.18 Skadeanmälningsregister
Försäkringsgivaren/Säkra Direkt AB har rätt att registrera skador som anmäls på detta
gruppförsäkringsavtal i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).
Personuppgiftsansvarig för GSR är:
GSR AB
Box 24171, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-522 780 00
A.19 Försäkringsgivare
Försäkringsgivare: Framgår av ditt försäkringsbesked och www.sakrapersonskydd.se
Vid försäkringsavtal med flera försäkringsgivare är varje försäkringsgivares ansvar begränsat till respektive
försäkringsgivares ansvarsdel. En försäkringsgivare är inte ansvarig för annan försäkringsgivare som inte
helt eller delvis uppfyller någon av sina förpliktelser.
A.20 Giltighet i utlandet
Tandvårdsförsäkringen gäller för olycksfallsskada/sjukdom som inträffar/uppstår i hela världen.
Ersättning lämnas för åtgärder och kostnader inom Sverige under förutsättning att dessa utförs av
leverantörer/vårdgivare som i förväg anvisats av försäkringsgivaren. Försäkringen kan ersätta åtgärder och
kostnader utanför Norden efter godkännande i förväg av försäkringsgivaren.
A.21 Framkallande av försäkringsfall, brottslig handling eller påverkan av berusningsmedel
Om du som försäkrad uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet har framkallat ett försäkringsfall eller
förvärrat dess följder är försäkringsgivaren fri från ansvar.
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar om du som försäkrad:
•
utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse,
•
är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd
av användning av läkemedel på felaktigt sätt.
•
uppträtt grovt vårdslöst
Ovanstående begränsningar gäller inte om du som försäkrad ännu inte fyllt 18 år. Försäkringen gäller
heller inte för skada där det får antas att den skadevållande händelsen föranletts av dig som försäkrad i
sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 § Brottsbalken.
A.22 Undantag avseende terrorism och massförstörelse
Försäkringen gäller inte för skadefall som helt eller delvis, direkt eller indirekt, orsakats av, eller är en
följd av, eller som förvärrats av: Terroristhandling vid användande av kärn-, kemiska eller biologiska
massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller kombineras. Med terroristhandling avses handling
genomförd av en person, eller grupp av personer, med politiska, religiösa, ideologiska eller liknande
syften, med avsikt att påverka regeringar eller att försätta allmänheten, eller delar av allmänheten, i fara.
Terroristhandling kan inkludera, men inte begränsas, till det faktiska användandet av makt, våld eller hot
om sådant. Förövarna kan antingen agera individuellt, eller på uppdrag av, eller i samarbete med annan
organisation eller regering.
Med användande av kärnmassförstörelsevapen avses explosivt kärnvapen eller anordning, samt avgivande,
avlossande, spridande, utsläppande eller läckande av klyvbar materia som sprider radioaktivitet tillräckligt
för att orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur eller människor.
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Med användande av kemiska massförstörelsevapen avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande
eller läckande av fast, flytande eller gasformig materia som kan orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller
dödsfall hos djur eller människor.
Med användande av biologiska massförstörelsevapen avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande
eller läckande av sjukdomsalstrande mikroorganism och/eller biologiskt framtaget toxin, inkluderande
genetiskt modifierade organismer eller toxin som är syntetiskt framtaget och som kan orsaka
arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur eller människor.
A.23 Force Majeure
Försäkringen gäller inte för ekonomisk förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller
utbetalning fördröjs på grund av krigsliknande händelser, krig, politiska oroligheter, lagbud,
naturkatastrofer, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärder i arbetslivet.
A.24 Vid deltagande i främmande krig eller vistelse i land utanför Sverige där krig eller politiska
oroligheter råder
Gruppförsäkringen gäller inte vid deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige.
Försäkringarna gäller heller inte för försäkringsfall som inträffar inom 1 år efter ett sådant deltagande och
som kan anses vara en följd av kriget eller politiska oroligheter.
Utbryter krig eller oroligheter medan du som försäkrad vistas i området gäller försäkringen under den
första månaden under förutsättning att du inte deltar i kriget eller de politiska oroligheterna.
Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lagstiftning, se lag 1999:890, om försäkringsverksamhet
under krig eller krigsfara mm. Av lagstiftningen följer bl. a att försäkringsgivaren har rätt att ta ut
tilläggspremie (krigspremier) för försäkringen som omfattas av krigsansvarighet.
A.25 Undantag avseende sport och idrott
Olycksfallsskada, dödsfall eller sjukdom som direkt eller indirekt beror på idrotts-, sport eller
artistutövande med inslag av fysisk aktivitet och från vilken den försäkrade erhåller eller beräknas erhålla
en årlig inkomst och/eller sponsring med minst 0,5 prisbasbelopp/år ersätts ej.
A.26 Omprövning
Om du inte är nöjd med ett beslut ska du först vända dig till försäkringsgivaren och begära en
omprövning. Sänd begäran till handläggaren eller till handläggarens närmaste chef. Om du efter förnyad
kontakt med försäkringsgivaren ändå inte är nöjd finns nedanstående möjligheter att få ärendet omprövat.
Säkra Direkt AB
Box 16247
103 24 Stockholm
Vi kommer att bekräfta ditt klagomål skriftligen och informera dig om vägledning som kan erhållas från
Allmänna Reklamationsnämnden, Personförsäkringsnämnden och Konsumenternas försäkringsbyrå.
Du kommer att få en uppdatering gällande ditt klagomål skriftligen inom fjorton kalenderdagar efter det
att klagomålet gjorts. Vi kommer att sträva efter att ge dig vårt beslut om ditt klagomål skriftligen inom
åtta veckor efter det att klagomålet gjorts.
Om du efter en förnyad kontakt med försäkringsgivaren fortfarande inte är nöjd, eller om du inte fått ett
slutligt svar från oss inom åtta veckor efter det att klagomålet har gjorts, finns följande alternative enligt
nedan för att få fallet omprövat.
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Försäkringsgivarens prövningsnämnd
Slutligt beslut i ett försäkringsärende kan prövas av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består
av en utomstående expert med lång erfarenhet från personskadeområdet, en jurist samt
försäkringsgivarens, skade- respektive riskbedömningschef.
•

Försäkringsgivarens Prövningsnämnd
Säkra Direkt AB
Box 16247
103 24 Stockholm

Är du trots detta missnöjd kan du vända sig till:
•
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm
ARN prövar inte ärenden som rör medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs. Sådana
ärenden prövas istället av:
•

Personförsäkringsnämnden (PFN)
Box 24067, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm

För kostnadsfri rådgivning kontakta:
•

Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB)
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-22 58 00, 08-24 88 91
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm

Tvist med anledning av försäkringsavtalet prövas av svensk domstol, i första hand vid tingsrätt, och med
tillämpning av svensk lag. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen.
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B. Produktvillkor Tandvårdsförsäkring
B.1 Rätten till ersättning
Försäkringen gäller för kostnader avseende tandvårdsbehandling i enlighet med Lag om Statligt
Tandvårdsstöd SFS 2008:145, SFS 2017:431 och Förordning om Statligt Tandvårdsstöd SFS 2008:193,
SFS 2008:432, hädanefter kallad svensk tandvårdslag.
Beloppets storlek är årligen högst 30.000 SEK.
B.2 Försäkringen ersätter
Generella bestämmelser
•
•
•

•

Kostnader i förhållande till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, enligt senaste TLVFS:s
referens prislista. www.tlv.se
Kostnader den försäkrade drabbats av enligt svensk tandvårdslag som överstiger självrisken under
varje 12 månaders period upp till maximalt 30.000 SEK.
Om den försäkrade väljer att starta en ny 12 månaders period för behandling innan den
ordinarie/pågående perioden är till ända, i enlighet med svensk tandvårdslag, gäller denna
försäkring med en ny självrisk.
All tandvårdsbehandling som beräknas kosta 12.500 SEK eller mer ska hänvisas till Nordic Loss
Adjusting för godkännande innan behandling påbörjas.

B.3 Ersättningsbara behandlingar
Ersättningsbara behandlingar enligt åtgärdskoder i TLVFS:s referensprislista,
•
•
•
•
•
•

Diagnostik/Röntgen (kod 103, 107, 121, 123 till 126, 141, 161 till 163)
Behandling av sjukdom (kod 301 till 303, 311, 321, 322, 341 till 343 samt 362)
Fyllningar (kod 701 till 708)
Utdragningar och mindre kirurgiska åtgärder (kod 401 till 406)
Rotkanalbehandling (kod 501 till 504, 521 till 523, 541 samt 542)
Kronor och broar (kod 800 till 815)

B.4 Ersättningsregler för vissa behandlingar
• Utdragning och mindre kirurgiska åtgärder av tänder. Obegränsat per försäkrad men en
månads karens gäller för denna förmån.
• Fyllningar. Ersättning lämnas en gång per tand utan begränsning, per tolv månader. En månads
karens gäller för denna förmån.
• Röntgen och Diagnostik. En månads karens gäller för denna förmån.
• Behandling av sjukdom. En månads karens gäller för denna förmån.
• Rotkanalsbehandling. Ersättning ges en gång per tand under en treårsperiod med maximalt tre
tänder per tolv månader per försäkrad, med undantag för mjölktänder och visdomständer. En
månads karens gäller för denna förmån.
• Kronor och broar. Ersättning lämnas en gång per tand under en tvåårsperiod för placering av
krona, upp till maximalt två tänder per tolvmånader per försäkrad. Mjölktänder och
visdomständer är undantagna från denna förmån. En karens på tre månader gäller för denna
förmån.
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B.5 Begränsningar
Begränsningar i rätten till ersättning
•

Tandskada som kan härledas till misskötsel av tänderna ersätts inte

•

Skada som direkt eller indirekt orsakats av, eller bidragits till av, eller uppstått från joniserande
strålning eller förorening av radioaktivitet från kärnbränsle eller från kärnavfall från förbränning
av kärnbränsle,

•

Förlust eller skada som vid tillfället för sådan förlust eller skada försäkras av, eller om inte denna
försäkring fanns skulle försäkras av, någon annan försäkringsgivare, förutom med hänseende till
överskridande av det belopp som skulle falla under en sådan försäkring om denna försäkring inte
tecknats,

•

Indirekt förorening eller förlust till följd av: explosion eller användning av, eller direkt eller
förgiftning av, någon kärn-, kemisk eller biologisk anordning,

•

Bas undersökning, kontroller och förebyggande åtgärder ersätts inte av försäkringen,

•

All behandling som är kosmetisk. Farmakologiprodukter och sådana som används för
tandrengöring, såsom tandborste, tandkräm etc,

•

All behandling som ej anses nödvändig för fortsatt munhälsa,

•

All behandling för att ersätta en brygga, krona eller protes som är eller kan göras användbar enligt
accepterad tandvårdsstandard,

•

All behandling för att ersätta en brygga, krona eller protes inom fem år från den ursprungliga
monteringen. Dock ersätts behandling om bryggan kronan eller protesen skadades så att den blev
irreparabel då den var i munnen,

•

All behandling som ersätts på annat sätt, till exempel via annan försäkring (exempelvis trafik- eller
arbetsskadeförsäkring),

•

All behandling som på grund av Olycksfallsskada, sjukdom som direkt eller indirekt beror på
idrotts-, sport- eller artistutövande med inslag av fysisk aktivitet och från vilken försäkrad erhåller
eller beräknas erhålla en årlig inkomst av minst 0,5 prisbasbelopp (inklusive bidrag från
sponsorer), ersätts ej,

•

All behandling till följd av missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner,

•

Tandregleringsbehandlingar,

•

All behandling av tänder som saknades då försäkringen tecknades.

B.6 Självrisk
Försäkringen har en självrisk per år på 1.500 SEK.
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C. Ordlista/Ordförklaring
Frivillig gruppförsäkring
Försäkring som du frivilligt ansluter dig till genom egen försäkringsansökan eller genom att tacka nej till
anslutningen.
Försäkrad
Den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. När försäkringsgivaren i villkoret skriver ”du”,
”dig”, ”din” eller ”ditt” menas du som försäkrad.
Försäkringsavtal
Ett avtal som gäller för varje enskild försäkrad persons försäkring, och som innefattar försäkringsansökan,
gruppavtal, försäkringsvillkor, teckningsregler, försäkringsavtalslagen och svensk rätt i övrigt.
Försäkringsberättigad grupp
De personer som tillhör den definierade grupp som äger rätten att ansluta och/eller ansöka om
gruppförsäkring till exempel anställda i ett specifikt företag.
Försäkringstagare
Varje försäkrad person, räknas som försäkringstagare när det gäller rätten till försäkringsersättning och
rätten att skriftligen anmäla in förmånstagare.
Grupp
Det företag, organisation eller förening som med försäkringsgivaren ingått ett gruppförsäkringsavtal.
Gruppförsäkringsavtal
Till grund för gruppförsäkringen finns ett avtal mellan försäkringsgivaren och gruppen.
Gruppförsäkringsavtalet innehåller bland annat bestämmelser om ikraftträdande, förlängning och
uppsägning.
Gruppföreträdare
Den person som är utsedd att företräda gruppen i kontakten med försäkringsgivaren.
Gruppmedlem
Gruppmedlem är den person som tillhör den grupp som kan försäkras enligt gruppförsäkringsavtalet. När
vi i villkoret skriver du som försäkrad menar vi dig som gruppmedlem.
Karenstid
Den tid sjukperioden ska pågå innan du får rätt till ersättning.
Maka/make
Den person som du som försäkrad är gift med. I begreppet make ingår även personen som du är
registrerad partner med.
Medförsäkrad
Gruppmedlems make, registrerade partner eller sambo.
Obligatorisk/kollektiv gruppförsäkring
Försäkring där du som försäkrad är direkt ansluten till genom gruppavtalet.
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Registrerad partner
Med registrerat partnerskap menas två personer av samma kön som har ingått registrerat partnerskap.
Sambo
Person med vilken du som försäkrad stadigvarande bor tillsammans med i ett parförhållande enligt
Sambolagen (2003:376).
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