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Sygeforsikringen "danmark" tilbyder kollektive 

tandforsikringer i nyt selskab 

Sygeforsikringen "danmark" er fra maj 2018 gået ind i konkurrencen og udbyder, som noget nyt, kollektive 
tandforsikringer til erhvervsvirksomheder, faglige organisationer og pensionskasser, som ønsker at tilbyde 
medarbejdere og medlemmer hjælp til at betale tandlægeregningen. For at kunne gøre det har "danmark" 
etableret datterselskabet "danmark" Erhverv. 

”Gruppeforsikring er noget nyt for os, men vi har valgt at gå ind og tilbyde det til virksomheder, faglige 
organisationer og pensionskasser, som ønsker at give medarbejdere og medlemmer hjælp til at betale 
tandlægeregningen”, siger Allan Luplau, adm. direktør for Sygeforsikringen ”danmark".  

”Vi har oplevet konkurrence på et vores kerneområder, og har på opfordringer fra flere sider derfor valgt at 
tage skridtet og tilbyde tandforsikringer også som gruppeordning. Det sker fra det nye selskab "danmark" 
Erhverv, som vi netop har fået koncession til at etablere.” 

En enkel, digital løsning 
”Vi har adskillige års erfaring med at håndtere tandforsikringer til Sygeforsikringen "danmark"s næsten 2,5 
mio. medlemmer, og ved hvad service er. Vi har et udbygget system til udveksling af regningsoplysninger 
digitalt med tandlægerne, og vi har den it-teknologi, som kan håndtere udbetalinger af tilskud enkelt og 
sikkert. De kompetencer og erfaringer vil vi nu gøre brug af, når vi går ud og tilbyder kollektive 
tandforsikringer.”   

Allerede medlem af ”danmark” 
Det vil fortsat kunne betale sig at være medlem af "danmark", selv om man får tilbudt en supplerende 
tandforsikring. Det vil blot betyde, at man vil kunne få endnu mere i tilskud til tandlægeregningen. Den 
kollektive ordning vil dog aldrig kunne erstatte et medlemskab af ”danmark". Et medlemskab af "danmark" er 
for livet og giver tilskud til 350 andre forskellige behandlinger og tilskud. F.eks. til medicin, briller, 
fysioterapeut, psykolog mv.   

Sygeforsikringen ”danmark” står for beregninger og tilskud 
Sygeforsikringen "danmark" vil stå for beregning af tilskuddene også for tandforsikringer tegnet gennem 
"danmark" Erhverv. Det vil sige, at man ikke skal tænke på noget, uanset om man er medlem af "danmark" 
eller ej. Det gælder også de behandlere, som indberetter til "danmark": De skal blot gøre som de plejer. 
"danmark" tager sig af beregningerne og udbetalingerne. 

Alle tænder er dækket 
”Alle dine tænder vil være omfattet af den tandforsikring, som "danmark" Erhverv udbyder. Der er ingen 
overraskelser. Helt på samme måde, som mange kender det fra medlemskab af Sygeforsikringen 
"danmark", understreger Allan Luplau. 

Læs mere 
Du kan læse mere om "danmark" Erhverv på sygeforsikring.dk/erhverv. 

For yderligere kommentarer kontakt venligst: Adm. direktør Allan Luplau på tlf. 33 46 22 46 eller 

kommunikationschef Lone Ellersgård på tlf. 40 40 71 56 


