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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkrad tandläkare som omfattas av
tecknad utökad garantiförsäkring och omfattar primär behandling respektive omgörning som utförs i Sverige.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen omfattar protetiskt arbete som försäkrad utlämnat alternativt slutgiltigt satt fast* under den tid försäkringen är
i kraft. Försäkringen gäller för omgörningsbehov som uppkommer under garantitiden.
Utökade garantitiden är:
• För fast protetik – tre år utöver grundomfattningen, totalt
fem år.
• För fast fixturförankrad protetik – tre år utöver grundomfattningen, totalt fem år.
* Med slutgiltig fastsättning menas när arbetet är fastcementerat eller när skruvhålen är förslutna med permanent fyllning.

3. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för omgörning av protetiskt arbete för
vilket försäkrad har utfärdat garanti. Ett objektivt påvisbart
omgörningsbehov ska föreligga.

4. Undantag
Försäkringen gäller inte för
• omgörningsbehov som orsakats av skada/brist i det tandtekniska materialet/arbetet
• omgörningsbehov som beror på skada till följd av behandling
(behandlingsskada) som regleras av patientförsäkringen
• fixturen samt dess pelare (täckskruv/distans/pelare/broskruv)
• ersättning för reoperation under fixturinläkningstiden dvs innan
den protetiska konstruktionen slutligen fastsattes
• ersättning för reoperation av fixturer i områden som behandlats för bennybildning
• ersättning för reoperation på patient med känd odontologisk
eller medicinsk kontraindikation vid det primära operationstillfället.
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Försäkringen gäller inte heller för
• klinikframställd pelare. Försäkringen omfattar dock klinikframställd pelare som retineras med bondingteknik där själva
stiftet är av kol- eller glasfiber samt där pelarbyggnaden är i
composit
• kompositinlägg
• varmpolymeriserat plastinlägg
• bro med fler än ett friändsled
• bro med fler än tre hängande led i sidopartierna och fler än
fyra hängande led i fronterna
• helkeramisk bro med mer än ett hängande led i följd

• helkeramisk bro med friändsled
• helkeramisk konstruktion. Försäkringen omfattar dock
helkeramisk konstruktion cementerade med av fabrikanten
rekommenderade cement.
4.1 Annan försäkring
Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts från försäkringskassan, patientförsäkring, olycksfallsförsäkring, annan
försäkringen eller av annan.

5. Åtgärder i samband med skada
5.1 Anmälan om skada
Behov av omgörning ska anmälas till bolaget så snartsom möjligt. Anmälan till försäkringen kan endast göras av den försäkrade tandläkaren. Om denne avlidit kan annan tandläkare göra
anmälan, försäkringen gäller då utan självrisk för anmälande
tandläkare.
5.2 Utredning med mera
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att
bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet, vilka kan
genomföras inom den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom
anställd personal.

6. Skadevärderingsregler
Skadan värderas till högst kostnaden för den ursprungliga protetiska konstruktionen, enligt  försäkrads prislista vid tidpunkten för utlämnande eller slutgiltigt fastsättande, inklusive den
ursprungliga kostnaden för gjutmetallen. Var denna av ädelmetall avdras 35 procent av metallkostnaden. Den ursprungliga
behandlingskostnaden och grundbeloppen omräknas med
förändringen i SVB:s genomsnittliga arbetskostnadsindex mellan juli i det år utlämnande eller slutgiltigt fastsättande skett till
månaden före bolagets beslut om godkännande.

7. Skadeersättningsregler
7.1 Skadeersättning
Ersättning lämnas för skada värderad enligt 6. Skadevärderingsregler med avdrag för självrisk enligt 8
7.2 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Om omgörningen skall ha påbörjats inom sex månader från det
att bolaget har meddelat ersättningsbeslut. Ersättning ska betalas senast en månad efter det att försäkrad styrkt sitt krav och i
övrigt fullgjort vad som åligger på honom.
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7.3 Räntebestämmelser
Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. För den tid som utbetalning fördröjts genom skiljemannavärdering betalar Bolaget ränta enligt
Riksbankens referensränta. Bolaget betalar inte den ränta som
beror på försäkrads dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på
honom.

8. Självrisk
Vid varje skada görs avdrag med en självrisk som utgör 20 % av
skadebeloppet, dock lägst 5 000 kronor.

X Allmänna Avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt
villkor K302 eller enligt X Allmänna avtalsbestämmelser i för
försäkringen gällande grundvillkor.

