PRODUKTINFORMASJON FOR TANNHELSEFORSIKRING

SØLV

Dette dokumentet inneholder ikke de fullstendige vilkårene
for forsikringsdekningen som finnes i forsikringsdokumentene
du vil motta ved kjøp. Det er viktig at du leser nøye gjennom
alle dokumentene.
Forsikringsgiver
Collinson Insurance Europe Limited, er registrert og lisensiert av Finanstilsynet
på Malta som fullverdig forsikringsgiver under Forsikringsavtaleloven Kapittel 403
etter Maltetisk lovgivning.
Forsikringstype
Dette er en tannhelseforsikring som gir deg rett til refusjon for uforutsette
utgifter til tannbehandling, som du måtte ha behov for i forsikringsperioden.

Hva dekker forsikringen?

Hva er ikke forsikret?

Forsikringssum
– Kr 10,000 per forsikringsår

 Kostnader eller behandlinger som er forhånds-

 Det maksimale beløp som utbetales

 Kostnader knyttet til behandling av visdomstenner

definert og refunderes helt eller delvis av HELFO

per forsikringstager

 Det dekkes kun en behandling per tann i
Typiske behandlingsbehov som dekkes
 Tannrelaterte sykdommer

forsikringsåret

 Kostnader for årlig rutineundersøkelse/ kontroll
inkludert røntgen/OPG o.l.

 Uforutsette behov for tannbehandling

 Hygieniske tiltak, produkter, resepter eller medisiner

 Fyllinger inkludert utskifting av fyllinger

 Skader som skyldes manglende bruk av munn-

 Røntgenbilder
 Tanntrekking
 Rotbehandling
 Rens - når en del av en behandling

beskyttere mens du deltar i sportslige aktiviteter

 Kostnader til ekstra bedøvelse utover lokalbedøvelse
 Tannregulering, bitt- og/eller snorkeskinner
 Kosmetisk tannbehandling eller reparasjon /
erstatning av tidligere kosmetisk tannbehandling

 Skader forårsaket av smykker eller piercinger
 Fremstående kirurgi av underkjeve
 Skader forårsaket av spesifiserte sports- eller
fritidsaktiviteter, inkludert, men ikke begrenset
til kampsport, boksing, motorsport, basehopping,
profesjonell eller sponset sport osv.

 Behandling for manglende tenner eller tenner
fjernet før ikrafttredelsesdatoen

 Utskifting av fyllinger innsatt i løpet av siste 24
måneder og underlagt garanti fra tannlege

 Protetisk behandling (krone, bro, implantater)
 Kreft i munnhulen

Er d e t n o e n re s t r i ks j o ne r i de kni nge n?
Rett til forsikring
Du må:
 være mellom 18 or 69 år og være medlem av norsk folketrygd

 ha vært til full rutineundersøkelse de siste 15 måneder før ikrafttredelsesdatoen av
forsikringsavtalen

 ha ingen behandlingsbehov ved ikraftsettelsen av forsikringsavtalen
 ha ferdigbehandlet alle behandlingsbehov tidligere journalført, identifisert og
diagnostisert
Egenandel
 Egenandelen er på kr 750 per behandling
Karenstid

 Det påløper en karenstid på 90 dager for alle behandlingsbehov dekket av forsikringen
Begrensning i antall behandlinger

 Det gis kun erstatning for to nye fyllinger og/eller erstatning av tidligere fyllinger i
avtaleperioden

Hvor e r j e g d e k ke t?
 Du kan få dekket behandlinger utført i Norge, Sverige og Danmark inkludert
akuttbehandling.

Hva e r m i n e fo r p l i k te l s e r?
Du er pliktig til:
 Få utført rutineundersøkelse av tannlege. Med regelmessig menes intervaller ikke lenger
enn 15 måneder

 Ved skadekrav må du kunne fremvise dokumentasjon på følgende
(fyllinger og tilsvarende):
– Journalutskrift fra siste behandling med behandlingskoder
– Kvittering for betalt behandling
– Journalutskrift siste to årene som viser siste gjennomførte rutineundersøkelse (“recall”)

 All forfalt premie må være betalt og du må sende dokumentasjon som kreves for å
behandle skadekrav.

Når og hvo rd a n b e tale r je g?
Du må betale premien når den forfaller og som fremkommer i forsikringsbeviset.
Forsikringstakeren er ansvarlig for at alle betalinger blir utført.

Når s ta r te r o g avs l u t te s de kni nge n?
Datoen da den forsikrede inngikk avtalen om tannhelseforsikring og ett år fremover,
hvis ikke annet er avtalt. Forsikringsperioden er angitt i forsikringsbeviset.

Hvord a n s i e r j e g o p p av tale n?
Du kan kansellere forsikringsavtalen din innen 30 dager etter mottak av forsikringsdokumentene. Perioden på 30 dager starter to dager etter utstedelsesdatoen av
forsikringsdokumentasjonen. I tilfelle fornyelse av forsikringsavtalen, er denne 30
dager etter fornyelsesdatoen.

Garan t i o rd n i n g
Forsikringsgiver er underlagt garantiordning som sikrer forsikringskundene erstatningsoppgjør i tilfeller forsikringsselskapet ikke har evne til å gjøre opp sine forpliktelser, jfr.
forskrift av 1. januar 2007. Garantiordningen har maksimalbeløp pr. krav.

