Kollektiv avtale på
LOfavør Tannhelseforsikring
LO ønsker at alle utgifter til
tannhelse skal dekkes av det
offentlige. Inntil det skjer,
utfyller denne forsikringen
de norske velferds- og
refusjonsordninger som gis
av det offentlige.
LOfavør Tannhelseforsikring
dekker plutselige og uforutsette behandlingsbehov
som måtte oppstå.
Med kollektiv avtale oppnår
dere beste vilkår på forsikringen til en rimeligere pris.
Norsk Tannhelseforsikring
legger til rette for innkreving av forsikringspremien,
og det er minimalt med
administrasjon for klubben/
foreningen/forbundet.
Velg mellom:
SØLV

Gull

Platina

Kollektiv pris kr 630 pr. år

Kollektiv pris kr 1 366 pr. år

Kollektiv pris kr 1 764 pr. år

(Veil. ordinær pris kr 900 pr. år)

(Veil. ordinær pris kr 1 952 pr. år)

(Veil. ordinær pris kr 2 520 pr. år)

behandlinger opp til
• Dekker
kr 10 000 pr. år

behandlinger opp til
behandlinger opp til
• Dekker
• Dekker
kr 40 000 pr. år
kr 20 000 pr. år
et engangsbeløp på
et engangsbeløp på
• Utbetaler
• Utbetaler
kr 30 000 ved diagnostisert
kr 15 000 ved diagnostisert
kreft i munnhulen (primær
munnkreft)

kreft i munnhulen (primær
munnkreft)

Om forsikringen:

•

Tannhelseforsikring er et produkt som dekker
utgifter ved behandling av nye og uforutsette
behandlingsbehov. Tilstander og behandlingsbehov som avdekkes og som tannlegen mener
må behandles, dekkes av tannhelseforsikringen.

du får hull i tennene, må bytte en sprukken
• Hvis
fylling eller har behov for en krone, dekker

•

tannhelseforsikringen utgiften.

Det forutsettes at medlemmet, når dere inngår
kollektiv avtale, har vært til ordinær kontroll/
undersøkelse hos tannlege i løpet av de siste
15 måneder. Tannlegen må være medlem av
Den norske tannlegeforening.

dekker ikke tidligere identifiserte
• Forsikringen
behandlingsbehov, påbegynte behandlinger
eller andre tilstander som er kjente på
inngåelsestidspunktet (tidspunktet når dere
inngår kollektiv avtale).

dekker ikke utgifter for
• Tannforsikringen
behandlinger som dekkes av Helfo.
• Egenandel kr 500,- pr. behandling.
kan medforsikres til
• Familiemedlemmer
samme pris som medlemmet. Det betales
premie for alle som er forsikret i avtalen.

Om kollektiv avtale:

organisasjon, forbund eller bedrift har
• Ingen
bedre vilkår for kollektive avtaler.
inngåelse av kollektiv avtale har medlem• Ved
mene reservasjonsrett
bedre handlefrihet .i valg av riktig tann• Gir
forsikringsprodukt for alle medlemmer.
eneste som skiller produktene er pris og
• Det
forsikringssum. Alle har samme vilkår for
erstatning/refusjon.

oppdateres halvårlig og
• Medlemslister
innsendes.
medlemmer blir automatisk inntatt og pris
• Nye
regulert etterskuddsvis.
medlemmer (slutter/bytter forbund)
• Utmeldte
får tilbud om å fortsette med tannforsikring,
men da med ordinære priser fra Norsk Tannhelseforsikring.

av avtalen skjer fra sentral hold.
• Betaling
Full premie betales årlig eller via kvartalsvise
terminer.

For mer informasjon, ta kontakt med
Norsk Tannhelseforsikring
på telefon 22 83 54 00 (man.-fre. kl.09-15)
eller send e-post til kundeservice@norskthf.no

