tandförsäkring
PRODUKTFAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTEN
Företag: If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland

Produkt: Tandförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i försäkringsbrevet och
försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Med Tandförsäkring kan ett företag försäkra sina arbetstagare i händelse av tandolycksfall och -sjukdomar. Försäkringsskydden gäller dygnet runt överallt i världen. Som vårdkostnader ersätts emellertid endast vård som givits i Finland, vid en vårdcentral som nämnts på försäkringsbrevet.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen täcker rimliga och nödvändiga
kostnader som uppstått vid ett tandolycksfall eller en tandsjukdom, upp till de försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar inte följande skador, behandlingar eller kostnader:
Tandkontroller och röntgenbilder eller panoramaröntgenbilder
som tagits i samband med dessa

En förutsättning för ersättning av vårdkostnader
är att vården har givits av en allmäntandläkare.
Vården ska dessutom basera sig på medicinska
bevis, uppfylla kriterierna enligt allmänt vedertagen medicinsk erfarenhet och vara nödvändig
med tanke på vården av tandskadan i fråga.

Förebyggande vård
Vård som givits av någon annan än en tandläkare (t.ex.
munhygienist)
Vård som givits av en specialisttandläkare, förutom undantagsfall där försäkringsbolaget på förhand har givit sitt samtycke och
det är medicinskt motiverat att använda en specialisttandläkare.

Vård som givits av en specialisttandläkare ersätts endast i undantagsfall där försäkringsbolaget på förhand har givit sitt samtycke och det är
medicinskt motiverat att använda en specialisttandläkare.

Tandreglering
Kosmetisk vård, som tandlaminat (av plast eller keramiska) eller
blekning av tänder
Utbyte av en oskadad fyllning mot en ny fyllning
Tandskador, som direkt eller indirekt orsakats av tandsmycken,
piercingar, kroppsmodifikationer eller tatueringar
Felbehandlings- och garantireparationer
Kostnader som uppkommit då en tandläkare besökt patienten
Mediciner, preparat och hygienartiklar
Anestesi (med undantag för lokalbedövning)
Indirekta kostnader. Som indirekta kostnader betraktas till
exempel resekostnader, övernattningskostnader, bortfall av
arbetsinkomst för vårdnadshavare, anhörig eller vårdare samt
dagvårds-, hemmavårds- eller hemvårdskostnader.
Kostnader som uppstått då man inte har avbokat sin tid.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
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Försäkringen ersätter inte vård, som givits på någon annan vårdcentral än den som nämnts på försäkringsbrevet.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller överallt i världen. Som vårdkostnader ersätts emellertid endast vård som givits i Finland, vid en vårdcentral
som nämnts på försäkringsbrevet.

Vilka är mina skyldigheter?
Då försäkringen träder i kraft ska korrekta uppgifter ges om de försäkrade personerna.
Under försäkringens giltighetstid ska en anmälan göras om en ny arbetstagare omfattas av försäkringen (en ny anställning börjar) eller om en arbetstagare utgår (anställningen upphör).
Då man ansöker om ersättning ska de begärda tilläggsupplysningarna ges.
De säkerhetsföreskrifter som If utfärdat ska iakttas.
Premien ska betalas i tid.

När och hur ska jag betala?
If skickar en premiefaktura, som ska betalas senast på förfallodagen på det bankkonto som anges på fakturan.
Då försäkringsavtalet ingås avtalas om i hur många poster årspremien betalas och hur fakturorna levereras.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Tandförsäkringen börjar gälla då försäkringstagaren och If avtalar om att försäkringen börjar gälla och gäller tills vidare.
Försäkringen slutar att gälla, då försäkringstagaren säger upp försäkringen.
Även If kan avsluta en försäkring i vissa situationer (t.ex. om premien inte betalas).
Försäkringen upphör dock senast då den försäkrades arbetsförhållande hos försäkringstagaren upphör, försäkringstagarens
företagsverksamhet avslutas eller i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 75 år.
Försäkringen upphör också då det avtalade försäkringsbeloppet har uppnåtts.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.
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Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget.

