Førkøbsoplysninger

Ved køb af tandforsikring hos MMA tandforsikring
Forsikringen i hovedtræk

Præmiens betaling

Du kan hos MMA tandforsikring købe en tandforsikring i to varianter:
A: Der omfatter følgende tandbehandlingsområder:
• Fyldninger
• Røntgen
• Bedøvelse
• Rodbehandlinger
• Parodontose
• Kirurgi
• Protetik af bestemte typer
• Bidskinne
B: Der omfatter:
• Tandrensning og undersøgelse
Du kan på din police, som du modtager straks efter købet af
tandforsikringen, se hvilken dækning som du har.
For type A gælder desuden en maksimal forsikringssum og en
selvrisiko, som fremgår af policen.
For type B gælder der et maksimalt antal årlige tandrensninger
og undersøgelser, som fremgår af policen, men der gælder ingen
selvrisiko.
Type A og B er to selvstændige dækninger og udbetaling fra den ene
har ingen indvirkning på den anden dækning.

Du skal betale præmien forud helårligt. Køber du forsikringen midt i
forsikringsåret, betaler du første gang frem til 1. juli.

Væsentlige undtagelser
Ingen af dækningerne dækker eksisterende behandlingsbehov, der
var diagnosticeret før dækningens ikrafttræden.
Ingen af dækningerne omfatter:
• Overbehandling
• Skader, som er forvoldt med fortsæt og lignende
• Behandlinger, som ikke fremgår af ydelseslisten i
forsikringsbetingelserne
Type A dækker desuden ikke:
• Kosmetiske tandbehandlinger
• Allerede igangværende, planlagte eller anbefalede behandlinger
• Manglende tænder
• Følgeskader fra smykker og lignende
Samtlige undtagelser fremgår af forsikringsbetingelserne.

Skadesforsikringsafgift
Sammen med hver præmiebetaling skal du betale en
skadesforsikringsafgift til Staten på p.t. 1,1 % af præmiebeløbet.

Skat
Du er ikke skattepligtig af forsikringsudbetalingerne. Du har dermed
heller ikke fradragsret for præmien.

Andre forsikringsdækninger
Du kan muligvis være dækket af en anden ulykkesforsikring eller
være delvist dækket af Sygeforsikringen ”danmark”. Er du det, skal
du oplyse herom når du anmelder din skade. Vi modregner den
erstatning, som du er berettiget til fra anden side, og udbetaler dig
resten inden for betingelserne for denne forsikring.

Forsikringsselskab
AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin
2. Registreret i Irland med nummer 169384. Godkendt af Central
Bank of Ireland med referencenummer C33525.

Administrator
Denne tandforsikring administreres af MMA tandforsikring, Marsh
& McLennan Agency A/S. Har du spørgsmål til forsikringen kan
du kontakte MMA tandforsikring, Marsh & McLennan Agency A/S,
Teknikerbyen 1, 2830 Virum, tlf. 45 95 46 80, e-mail:
tandforsikring@mmc.com

Skadesbehandling
Ønsker du at gøre brug af forsikringen, skal du efter endt
tandlægebehandling i første omfang selv betale tandlægeregningen.
Derefter kan du på www.mmatandforsikring.dk anmelde din skade.

Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over forsikringen kan du klage til
skadesbehandleren Marsh & McLennan Agency A/S, AmTrust
International Underwriters DAC eller Ankenævnet for Forsikring. Du
kan finde flere oplysninger herom i forsikringsbetingelserne, som du
får hurtigst muligt efter købet.

Forsikringens løbetid

Forsikringsformidler

Forsikringen træder i kraft på købsdatoen og løber frem til
hovedforfaldsdatoen den 1. juli, hvor den automatisk fornyes
medmindre den ophører af andre grunde. Forsikringen
udløber i øvrigt seneste ved udgangen af det kalenderår, hvor
forsikringstageren fylder 85 år.

Marsh & McLennan Agency A/S er forsikringsformidler for AmTrust
International Underwriters DAC. Du kan på Finanstilsynets
hjemmeside www.finanstilsynet.dk se hvordan Marsh & McLennan
Agency A/S er registreret.

Opsigelse og fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret efter du har indgået forsikringsaftalen
og modtaget police og forsikringsbetingelser. Herefter kan du når
som helst opsige forsikringen med 1 måneds varsel til udløbet af
forsikringsåret. Fortrydelsen eller opsigelsen skal ske pr. e-mail på
tandforsikring@mmc.com eller pr. brev til MMA tandforsikring, Marsh
& McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 Virum.

Forsikringsbetingelser
Den samlede beskrivelse af forsikringsdækningen fremgår af
forsikringsbetingelserne, som du har krav på at få udleveret snarest
muligt efter forsikringens køb. Du vil få forsikringsbetingelserne
tilsendt hurtigst muligt efter at du har købt forsikringen.

Samarbejde
AmTrust International Underwriters DAC betaler Marsh & McLennan
Agency A/S for udgifterne til at administrere og skadesbehandle
denne tandforsikring. Du kan ved at spørge Marsh & McLennan
Agency A/S få oplyst hvor meget Marsh & McLennan Agency A/S
modtager.

Lovvalg og sprog
For denne forsikring gælder dansk lov, og al kommunikation vil foregå
på dansk.

Garantifond
AmTrust International Underwriters DAC er omfattet af Garantifonden
for Skadesforsikringsselskaber i Danmark, der dækker i tilfælde af
konkurs hos forsikringsselskabet.

Tandforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Forsikringsgiver: AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2. Registreret hos Finanstilsynet i
Danmark med tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed i Danmark fra udlandet. Registreret i Irland med nummer
169384. Godkendt af Central Bank of Ireland med referencenummer C33525.

Selskab: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Tandforsikring

Når du køber en tandforsikring hos MMA tandforsikring, får du en police og et sæt forsikringsbetingelser. Her fremgår
hvilke dækninger, selvrisici og summer, der gælder. Vær opmærksom på, at dette dokument giver dig et generelt overblik
over tandforsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du de fulde forsikringsbetingelser, der gælder for vores
tandforsikring på www.mmatandforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Tandforsikringen dækker dine udgifter til tandbehandling. Den findes i to varianter som fremgår nedenfor.

Hvad dækker den ikke?

Hvad dækker den?
Tandforsikringen findes i to varianter.
A, der dækker:










Fyldninger
Røntgen
Bedøvelse
Rodbehandlinger
Parodontose
Kirurgi
Protetik af bestemte typer
Bidskinne

B, der dækker:




Tandrensning
Undersøgelser

Ingen af dækningerne dækker eksisterende behandlingsbehov,
der var diagnosticeret før dækningens ikrafttræden.
Ingen af dækningerne omfatter:





Overbehandling
Skader, som er forvoldt med fortsæt og lignende
Behandlinger, som ikke
forsikringsbetingelserne

fremgår

af

ydelseslisten

i

Type A dækker desuden ikke:




Kosmetiske tandbehandlinger




Manglende tænder

Allerede igangværende,
behandlinger

planlagte

eller

anbefalede

Følgeskader fra smykker og lignende

Samtlige undtagelser fremgår af forsikringsbetingelserne.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
Type A:

!
!
!

Den maksimale forsikringssum er 30.000 kr. pr. forsikrede
pr. forsikringsår
En selvrisiko, der fremgår af forsikringspolicen
En dækningsprocent på 100 %

Type B:

!
!
!

Maksimalt to årlige undersøgelser og maksimalt to årlige
tandrensninger
Ingen selvrisiko
En dækningsprocent på 100 %

Hvor er jeg dækket?




Der er dækning for behandlingsbehov, der er opstået i hele Verden
Dog skal tandbehandlingen ske hos en praktiserende tandlæge i et EU/EØS-land

Hvad er mine forpligtelser?
•
•
•
•
•
•
•

Du skal give samtykke til at vi må registrere, udveksle og behandle dine persondata, så vi kan administrere forsikringen
Du skal kontrollere din police og sikre dig at alle oplysninger er korrekte
Du skal betale præmien til tiden
Du skal hurtigst muligt efter udført behandling anmelde krav om erstatning
Du skal på anfordring give fuld adgang til journal- og røntgenmateriale, mindst 5 år tilbage før den anmeldte behandling
Du skal oplyse om du er medlem af ”danmark” og hvilken gruppe (1, 2 eller 5)
Du skal oplyse om behandlingsudgifterne helt eller delvist er dækket af det offentlige udover hvad tandlægen allerede
har fratrukket på tandregningen, eller af en anden forsikring, som f.eks. arbejdsskadeforsikring, patientforsikring,
ulykkesforsikring eller lignende

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale din tandforsikring én gang om året forud. Vi opkræver automatisk pengene.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os, eller du når
den alder, der fremgår af forsikringsaftalen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt til os med mindst 1 måneds varsel til den årlige hovedforfaldsdato.

