
Dansk Tandforsikring Erhverv

Et medarbejdergode, der for  
én gangs skyld kommer alle  
medarbejdere til gode



Medarbejderne er kernen i en virksomhed, og rigtig mange 
arbejdsgivere vælger derfor at investere penge i medarbejder-
goder – nogle bedre end andre. En af dem, der for alvor gør 
en forskel for medarbejderne, er en gruppeordning hos Dansk 
Tandforsikring.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være rigtig dyrt at gå til tandlægen, og det bliver 
som regel dyrere med alderen. Det koster i gennemsnit hver dansker kr. 140.000 at vedligeholde 
tænderne optimalt gennem hele livet. 

De heldigste slipper med kr. 30.000, mens andre må døje med udgifter på op til kr. 500.000. 
Med en gruppeordning hos Dansk Tandforsikring kan medarbejderne få dækket op til 80% 
af udgifterne til tandlægeregningerne. 

Dækningsprocenten kan aftales til mellem 50-80%, og præmien vil afhænge af gennemsnits-
alderen på medarbejderne i virksomheden, og om man vil inkludere en årlig tandrensning 
og eftersyn. Præmierne vil typisk variere mellem 700 kr.-1.700 kr. 

Vi har også andre Tandforsikrings produkter, som vi sælger gennem sundhedspartnere såsom 
Mølholm Forsikring og Dansk Sundhedssikring. 

 Der er medarbejdergoder  
– og så er der en 
gruppeordning hos  
 Dansk Tandforsikring

Spar op til 

 80%
på tandlægeregningen



Hvorfor bør virksomheder interessere sig 
for tandsundhed?
Sunde medarbejdere er effektive – og glade. Langt de fleste er ved fysisk sygdom dækket af 
diverse forsikringer, og derfor bliver de hurtigt behandlet. Men de færreste er forsikret mod 
tandproblemer, og endnu færre har sparet op på forhånd til større tandlægeregninger. Derfor 
kan behandlingsforløbet let trække ud – det betyder i sidste ende, at medarbejderne er langt 
mindre effektive og tilfredse. 

Vidste du, at dine medarbejdere i gennemsnit bruger  
7,52 arbejdstimer årligt på at gå til tandlægen?
Langt det meste af den tid bliver brugt på at få udført billigere lappeløsninger, fordi med-
arbejderne ikke har råd til den optimale behandling. Tænderne er nemlig det eneste område  
af kroppen, som vi danskere selv skal dække økonomisk. Med en kollektiv tandforsikring  
for arbejdspladsen sparer dine medarbejdere penge – og du sparer tid, fordi besøgene til  
tandlægen bliver færre i fremtiden.

Både medarbejderne  
og virksomheden  
sparer penge og tid

?Vidste du, at tandlæger kan opdage både  
diabetes og kræft i munden ved en almindelig  
undersøgelse? Og at hjertekarsygdomme kan  
forebygges ved regelmæssige tandbehandlinger?

Jespers Torvekøkken er en af vores glade kunder.



  

Vores standard tandforsikring dækker ca. 90% af alle de tandproblemer, som medarbejdere vil 
støde ind i på et eller andet tidspunkt i deres liv. Følgende behandlinger er omfattet af ordningen*:
•  Fyldninger
•  Udtrækninger
•  Rodbehandlinger 
•  Protetiske arbejder (kroner, broer og implantater)
•  Kirurgi
•  Bideskinner
• Parodontosebehandlinger
•  Røntgen
•  Bedøvelser
• Evt. en årlig tandrensning og eftersyn

Forsikringen dækker for kr. 20.000 pr. år. Der kan enten vælges en ordning, der dækker 80%  
af tandlægeregningen eller 50%. Det er ikke et krav, at medarbejderen har gået regelmæssigt  
til tandlægen. Det er muligt at knytte en årlig tandrensning og eftersyn til ordningen. 

Standardprodukt 
– obligatorisk løsning

?Vidste du, at vi tilbyder tandforsikringer  
med en dækningsgrad på mellem 50-80%.  
For at høre nærmere omkring priser og  
muligheder kontakt os på 70 20 46 47.

Der er masser af penge at spare og fordele at høste med  
en kollektiv forsikringsordning hos Dansk Tandforsikring.  
For medarbejderne kan forsikringen fungere som en reel  
lønforhøjelse, fordi alle udbetalingerne fra forsikringen  
er skattefri. 

En gruppeordning giver

 store
økonomiske fordele

*Der kan forekomme begrænsninger indenfor de forskellige behandlingskategorier. Dette aftales individuelt.



 

Find den rigtige løsning  
til jeres virksomhed
Alle får glæde af en tandforsikring på et eller andet tidspunkt i deres liv.  Vi kan garantere,  
at en tandforsikring bliver det medarbejdergode, som bliver det mest benyttede i virksom-
heden, og at den vil give medarbejderne store økonomiske besparelser.

For at høre mere om priser og om hvilken gruppeordning der passer bedst til jeres  
virksomhed og medarbejdere, kan I kontakte Denis Lewinsky på 21 48 41 45  
eller send en mail til salg@dansktandforsikring.dk  

www.dansktandforsikring.dk


