
AP Pension tilbyder tandforsikring i samarbejde med 
Købstædernes Forsikring. Tandforsikringen er en 
tilvalgsdækning til Lifeline sundhedsforsikring.

Hvad dækker tandforsikringen?
Med en tandforsikring hos Købstædernes Forsikring kan du 
få dækket op til 80 % af regningen for de fleste tandlæge-
behandlinger. 

Alle tandbehandlinger og beløb, som er dækket af forsik-
ringen, er udspecificeret på ydelseslisten i forsikringsbetin-
gelserne for Tandforsikring Erhverv.

Du kan få dækket op til 30.000 kr. om året hos en selv-
valgt tandlæge i Danmark og EU/EØS inden for følgende 
områder:

• Fyldninger, max 3 stk. årligt
• Røntgen
• Bedøvelse
• Rodbehandlinger
• Parodontose, max 2.000 kr. årligt
• Kirurgi
•  Krone, broled og implantater, max 1 stk. årligt  

og mulighed for omlavning efter min. 5 år
• Bideskinner, 1 stk. hvert 5. år 
• Udtrækninger

Hvad dækker tandforsikringen ikke? 
Tandforsikringen dækker ikke tandbehandlinger, som du 
allerede er i gang med, har planlagt eller har fået anbefalet, 
inden du blev omfattet af forsikringen. 

Derudover dækker forsikringen ikke behandlinger som bl.a.:

• Alm. konsultation
• Tandrensning
• Kosmetiske tandbehandlinger
• Bidhævning

Se den fulde liste over behandlinger og maks. erstatning 
i forsikringsbetingelserne, hvor du også kan læse flere 
detaljer om hvilke behandlinger, der er dækket, og hvilke 
der ikke er: 

https://www.kfforsikring.dk/erhverv/arbejdsskade- 
sygdom-og-sundhed/tandforsikring/

Prisen
Hvis din arbejdsgiver betaler tandforsikringen, vil du blive 
beskattet af prisen for forsikringen. Udbetalingerne fra 
forsikringen er skattefri. 

Kontakt os på 70 12 12 13, hvis du vil høre mere om, hvad 
forsikringen koster.

TANDFORSIKRING ERHVERV

Synes du, det er nervepirrende at gå til tandlægen, fordi regningen for tandbehandlinger  
ofte løber op? Med en Tandforsikring Erhverv behøver du ikke længere at bekymre dig om  
økonomiske overraskelser, for vi dækker langt de fleste behandlinger.

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST



Tandforsikring til ægtefæller og børn

Du kan også tilmelde din ægtefælle/registreret partner 
eller samlever, indtil de fylder 65 år og børn mellem 18  
og 24 år. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til, hvad tandforsikringen dækker, er 
du velkommen til at kontakte Købstædernes Forsikring på 

33 45 75 74 eller på skade@kfforsikring.dk.

Sådan bruger du tandforsikringen

 1. Få behandling hos din tandlæge.

2. Betal regningen.

3.  Send efterfølgende regningen direkte til Købstædernes Forsikring via Anmeld skade på  
https://kfforsikring.dk/erhverv/anmeld-skade/tandbehandlingsforsikring/

4.  Hvis din behandling er dækket jf. ydelseslisten i vilkårene, bliver beløbet sat ind på din NemKonto.  
En evt. refusion fra sygeforsikringen danmark vil være fratrukket. Ønsker du, at penge skal sættes ind på en  
anden konto, skal du kontakte Købstædernes Forsikring.

Øvrige spørgsmål

Hvis du har øvrige spørgsmål om din sundheds- 
forsikring, tilmelding eller pris, er du velkommen  
til at kontakte os på skandia@skandia.dk eller  

70 12 12 13. 

Telefonerne er åbne alle hverdage fra 8.30 til 16.00.
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