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Tandforsikring til medlemmer 
hos Landbrug & Fødevarer  

 

 

 

Hvorfor en tandforsikring?  
 

Tænderne er den eneste del af kroppen, hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke hjælper til, når 

tandsygdomme og ældeskader rammer. Derfor kan man med en tandforsikring sikre sine 

medarbejderes tandsundhed. Landbrug og Fødevarer tilbyder sammen med Dansk Tandforsikring et 

attraktivt tandforsikringsprodukt, som alle medlemsvirksomheder kan tegne. 

 

Opstår der en skade eller sygdom i tænderne, handler det om at få den rigtige behandling med det 

samme. En tandforsikring gør det muligt at påbegynde en behandling, uden at det går alt for meget ud 

over privatøkonomien. Tænderne har stor indflydelse på resten af kroppens sundhedstilstand og har 

dermed stor betydning for dig og dine medarbejderes generelle velbefindende.  

 

Forsikring både til virksomhed og landbrugsfamilie 
For at kunne tegne en tandforsikring skal man minimum være 3 personer over 18 år i virksomheden 

eller i landbrugsfamilien. Det er en obligatorisk ordning, så alle personer over 18 år skal som 

udgangspunkt med i tandforsikringen. Dog kan virksomheden eller landbruget selv definere, om det 

kun skal være alle fuldtidsansatte, ordningen skal omfatte, eller alle deltidsansatte osv. Det afgørende 

er, at gruppen, der forsikres, er objektivt sammensat. 

 

Hvad dækker forsikringen? 
Den obligatoriske gruppeforsikring dækker de fleste behandlinger med op til 80%. Der kan forekomme 

mindre differencer, da Dansk Tandforsikring har egne refusionspriser. Forsikringen kan tegnes både 

med og uden en årlig undersøgelse og tandrensning. Mindre behandlinger dækkes umiddelbart, men 

drejer det sig om en større behandling eksempelvis en krone, så skal skaden vurderes af vores 

tandlæger. I den forbindelse indhenter vi journal og røntgen hos tandlægen.  

 

Forsikringen dækker eller yder tilskud med op til 80% af følgende behandlinger: 

 

• Undersøgelse og tandrensning - hvis det er tilvalgt 

• Plastfyldninger  

• Røntgen  

• Bedøvelse 

• Tandudtrækning 

• Kirurgiske behandlinger 

• Rodbehandlinger 

• Paradentose 

• Krone, bro og implantat * 

• Bidskinne 

• Tandulykke 

• Tyggeskader 

 

Forsikringen dækker i henhold til gældende forsikringsbetingelser, og den fulde ydelsesliste findes bagerst 

i forsikringsbetingelserne samt på vores hjemmeside under ”praktisk info”. 

 

 

  



 

 

Forsikringen dækker ikke: 

 

• Kosmetiske tandbehandlinger og tandregulering 

• Manglende tænder og eksisterende implantater  

• Bidhævning 

 

* Drejer det sig om en protetisk behandling som krone, bro og implantat, så er der visse restriktioner. 

Tænder, der tidligere er rodbehandlet, uden at der er påsat krone samt tænder med store fyldninger 

eller revner vil være dækket for alle almindelige behandlinger, men ikke for protetik. Protetik, der er 

diagnosticeret, anbefalet, planlagt eller igangværende inden tegningstidspunktet, er ej heller dækket.  

 

Hvad koster forsikringen i 2022? 
Den årlige præmie pr. medarbejder afhænger af, om der tilvælges en årlig undersøgelse og 

tandrensning, og beregnes ud fra gennemsnitsalderen i virksomheden.  

 

Den samlede præmie er fuldt fradragsberettiget for virksomheden. Medarbejderne bliver beskattet af 

præmien, mens alle udbetalinger fra forsikringen er skattefri.  

 

Aldersinterval 
Uden undersøgelse og 

tandrensning 

Med undersøgelse og 

tandrensning  
Årlig dækningssum 

30-34 870 kr.  1.230 kr. 30.000 kr. 

35-39 1.021 kr.  1.381 kr. 30.000 kr. 

40-44 1.219 kr. 1.579 kr. 30.000 kr. 

45-49 1.435 kr. 1.795 kr. 30.000 kr. 

50-54 1.696 kr. 2.056 kr. 30.000 kr. 

55-59 2.011 kr. 2.371 kr. 30.000 kr. 

60-64 2.326 kr. 2.686 kr. 30.000 kr. 

 

Hvordan bruges forsikringen i praksis? 
 

• Man går til tandlægen 

• Regningen betales og indberettes via ens private profil hos Dansk Tandforsikring 

• Alternativt kan regningen overføres elektronisk af tandlægen, hvis de bruger systemet 

”DentalSuite” 

• Der udbetales refusion hver mandag, og pengene indsættes direkte på NemKonto 

 

Kan medarbejdernes familie også få en forsikring? 
Ja, det kan de godt. Alle medarbejdere får tilbud om at tegne en privat tandforsikring til 

ægtefælle/samlever og de børn, der på tegningstidspunktet er mellem 17-25 år. Denne forsikring 

administreres af Dansk Tandforsikring og fungerer uafhængigt af virksomhedsordningen. 

 

Den årlige præmie afhænger af alderen på den person, der tilmeldes og ligger mellem kr. 750 - 2.295. 

Forsikringen er altid inklusiv en årlig undersøgelse og tandrensning. På familieforsikringen er der årlig 

begrænsning på plastfyldninger (3 stk.), paradentosebehandling (2.000 kr.) samt protetik (5.800 kr.) 

 

OBS. Er familiemedlemmerne indtegnet direkte i virksomhedsordningen, skal de naturligvis ikke 

benytte tilbuddet. 

 

Kontakt os 
Har I spørgsmål til tandforsikringen, er I meget velkomne til at kontakte Dansk Tandforsikring på 

telefon 70 20 46 47 eller sende en mail til info@dansktandforsikring.dk. 


