
TANNHELSEFORSIKRING 



Tannhelseforsikring

Våre produkter utfyller de norske velferdsordningene og de 
refusjonsordninger som gis av det offentlige. Egenandelen er 
kun kr 500 per skade, og du kan forsikre partner og familie-
medlemmer på samme avtale. 

Det er mange grunner til at en god tannhelse er så mye mer 
enn det vi normalt sett tenker på, nemlig «null hull». Munnen 
vår og tilstanden der betyr mer enn vi er klar over, både rent 
helsemessig såvel som økonomisk. Regelmessig kontroll gir 
erfaingsmessig bedre tannhelse, og vi tilbyr økonomisk forut-
sigbarhet for deg og familien. 

Noen viktige punkter

•    Din tannlege må være medlem av Norsk Tannlegeforening

•    Du må sørge for årlig kontroll, som du betaler selv

•    Tidligere identifiserte behandlingbehov dekkes ikke, men fremtidige og uforutsette

•    Har du fått delvis refusjon av Helfo vil tannhelseforsikringen dekke differansen

•    Tannhelseforsikringen dekker ikke kosmetiske inngrep

For fullstendige forsikringsvilkår, se: www.norsktannhelseforsikring.no

Spar penger hos tannlegen

I Norge har det til nå ikke vært mulig å forsikre tennene fra 
skader som skyldes normal daglig slitasje. Dette til tross for 
at tenner og tannhelse er svært viktig for vår trivsel, livskvalitet 
og generelle helse. Tannhelseforsikring dekker de uforutsette 
faktiske kostnadene forbundet med tannbehandling. 

Fordeler ved kjøp av Tannhelseforsikring 

•     Vi dekker alle dine tannbehandlinger, ned til minste hull

•     Ung eller gammel, du får samme dekning og samme pris 

•     Forsikringen gjelder til du fyller 70 år

•     Du får utført riktig behandling til rett tid, uten at det påvirker privatøkonomien

Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå?                                     

•     En av tre opplever hvert år at tannskader påvirker privatøkonomien        

•     Med Tannhelseforsikring unngår du store og uforutsatte kostnader

•     Man skal ha god økonomi når tannlegeregningen er femsifret

•     Vi nordmenn bruker i løpet av livet mellom 38.000 - 625.000 kroner til              
       tannbehandling – vi vet bare ikke hvem som rammes mest



Tre enkle valg - Produktene du kan velge mellom

PLATINA 

GULL 

Gjelder for aldersgruppen 18-70 år

Dekker alle behandlinger for totalt kr 40 000,- i året

Ingen begrensning i antall hendelser i poliseperioden 

Kr 500 i egenandel per skade

Gjelder for aldersgruppen 18-70 år

Dekker alle behandlinger for totalt kr 20 000,- i året

Ingen begrensning i antall hendelser i poliseperioden 

Kr 500 i egenandel per skade

PERLE 

Gjelder for aldersgruppen 18-70 år

Dekker alle behandlinger for totalt kr 10 000,- i året

Ingen begrensning i antall hendelser i poliseperioden 

Kr 500 i egenandel per skade

Individuell ordning

Arbeidsgiver eller fagforbund tegner en avtale med Norsk Tannhelseforsikring, 
hvor alle ansatte får mulighet til å tegne forsikring på frivillig basis og etter 
eget ønske og behov. Den enkelte kan velge hvilket som helst produkt. For-
skjellen fra å tegne som privatperson og som ansatt eller forbundsmedlem, 
er at vi gir rabatt på alle produkter.

Dersom du har fått tilbud om tannhelseforsikring gjennom din arbeidsgiver el-
ler forbund, benytt bestillingslink på hjemmesiden. 

Kollektiv ordning

Arbeidsgiver eller fagforbund tegner en avtale med Norsk Tannhelseforsikring, 
hvor alle ansatte eller medlemmer inngår i en kollektiv ordning. Dette er det 
rimeligste alternativ vi kan tilby. Det gis ulike rabatter ettersom hvor mange 
ansatte eller medlemmer som inngår i en slik ordning.

For kollektive ordninger vil hver enkelt, som inngår i en slik ordning, motta et 

forsikringsbevis som bekreftelse på at man er forsikret under forsikringsavtalen.

Bruk bestillingsskjema på baksiden eller ta kontakt for tilbud

Vi tilbyr følgende til bedrifter



•     Tannhelseforsikring er et produkt som dekker dine utgifter ved be-
      handling av nye og uforusette tannbehandlinger. De behandlingsbehov 
      som avdekkes av din tannlege, og som han/hun mener har behov for 
      inngrep, dekkes av tannhelseforsikringen. 

•     Hvis du får hull i tennene, må bytte en sprukken fylling eller har behov 
      for en krone, dekker tannhelseforsikringen utgiften. 

•     For å kunne kjøpe Tannhelseforsikring forutsettes det at når du inngår 
      avtalen, har vært til årlig til kontroll/undersøkelse hos din tannlege i 
      løpet av siste 15 måneder.

•     Forsikringen dekker ikke tidligere identifiserte behandlingsbehov, eller 
      andre påbegynte behandlinger før man tegner tannhelseforsikring.   
      Dette vil fremkomme av din  tannlegejournal. 

For fullstendige vilkår gå til vår nettside: 
www.norsktannhelseforsikring.no//informasjon/vilkar-og-andre-dokumenter

Norsk Tannhelseforsikring                     
ung eller gammel – samme dekning

Slik bruker duTannhelseforsikringen
 

 1. Bestill time hos din tannlege

 2. Ferdigstill behandling

 3. Betal for behandlingen hos din tannlege

 4. Registrer skademelding på www.norsktannhelseforsikring.no

 5. Erstatning utbetales til oppgitt kontonummer



Bestillingsskjema for Tannhelseforsikring

Navn:       

Adresse:

Postnr:                           Poststed:

Telefon:        E-post:

Navn på andre familiemedlemmer:             Fødselsnummer (11 siffer):

1.

2.

3.

4.

Produkt  Premie      Antall          Totalbeløp  

Perle   kr xx,- per pers.     

Gull   kr xxx,- per pers.    

Platina   kr xxx,- per pers.    

Returneres på e-post: kundeservice@norskthf.no, eller send til:

Norsk Tannhelseforsikring AS, Frøyas gate 15, 0273 Oslo

Du kan også kontakte oss på: tlf: 22 83 54 00


