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Kære Læser

PTO kan med stor glæde præsentere et samar-
bejde med Købstædernes Forsikring og Danica 
Pension, der giver dig som klinikejer mulighed 
for at tegne alle nødvendige forsikringer for 
klinikken. 

Der har i årenes løb været flere tilløb til at 
etablere et alternativ til Tandlæge Trygheds 
Tandskadeerstatning. Kompliceret lovgivning, 
svært gennemskuelige aftaler og traditioner 
har hidtil gjort det svært at komme i mål med 
et konkurrencedygtigt alternativ. 

PTO har siden årsskiftet været i dialog med 
flere forsikringsselskaber om at etablere et 
tilbud om et alternativt forsikringsprodukt til 
klinikejerne. En forårsaften satte vi os om bor-
det med Købstædernes Forsikring. Formålet 
var, at komme i mål med en aftale. Fire timer 
senere var de sidste knaster om usikkerhed i 
lovgivning og økonomi høvlet væk. På bordet 
lå der en aftale, der sikrer dig som medlem af 
PTO et reelt alternativ.  

PTO’s aftale med Købstæder-
nes Forsikring om et nyt for-
sikringsprodukt Praksis+ er et 
nybrud, og sikrer landets kli-
nikejere, at der fremadrettet 
vil være større transparens og 
gennemskuelighed om pris-
sætning af klinik-ejernes for-
sikringspræmier. 

Tandlæger har i år for første 
gang fået mere retur fra tand-
skadeerstatningen end det 
aconto beløb, der er opkræ-
vet. Det er en fantastisk nyhed 
for landets klinikejere i et øko-

nomisk klemt år. Alligevel giver det anledning 
til undren, at prisnedsættelsen ikke er sket for 
mange år siden og først kommer når rygterne 
om vores konkurrerende forsikringsprodukt 
har spredt sig i tandlægebranchen. Vi vælger 
dog at glæde os på vores medlemmers vegne 
over, at der efter mange år langt om længe er 
udsigt til, at landets klinikejere kan tegne deres 
forsikringer til konkurrencedygtige priser. 
Du kan på de næste sider læse mere om Prak-
sis+, om vores samarbejde med Købstædernes 
Forsikring og med Danica Pension om en pen-
sion- og sygedagpengeordning. 

I artiklen om ”Millionerne, der forsvandt” kan 
du læse om finansieringen af tandskadeerstat-
ningen, og at tandlæger i mange år har betalt 
for meget for deres forsikringer. I de to næste 
artikler kan du læse mere om tandskadeerstat-
ningen, hvilke forsikringer der er omfattet af 
Praksis+, og hvordan du er dækket. 

Udover tandskadeerstatningen består Praksis+ 
også af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, 
en erhvervsansvarsforsikring, forsikring for 
retshjælp og en række øvrige forsikringer. 

Erhvervsudygtighedsforsikringen tegnes hos 
Danica og er forbedret på en række punkter. 
I forhold til den aftale, som PTO allerede har 
indgået med Danica, er du sikret en endnu 
bedre dækning i tilfælde af sygdom. Du kan 
læse mere om den udvidede dækning i artiklen 
om PTO’s pensionspakke.

Mange hilsener
Poul Staal 
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TandlægeTryghed: Udsagnet er miskrediterende. Det antydes, at TandlægeTrygheds forsikringer ikke er transparente og gennemskuelige.
 
PTO: Udsagnet er ikke miskrediterende. TandlægeTryghed er ikke nævnt. Der står ikke, at prisen ikke er transparente, men at et nyt produkt (konkurrence) sikrer klinikejerne større transparens. 



TandlægeTryghed: Udsagnet er nedsættende, da det antydes, at Tandlæge Tryghed udbyder en forsikring, som har været prissat urimelig dyrt, og som burde have været udbudt til en lavere pris. 
 
PTO: Udsagnet er korrekt, og kan derfor ikke være nedsættende. Prisen er sat ned, vi glæder os på klinikejernes vegne og TandlægeTryghed er ikke nævnt. 



Tandlæge Tryghed: Udsagnet er miskrediterende. Kan læses som om, at tandlægerne i mange år har betalt for meget for deres forsikringer, som de har tegnet via TandlægeTryghed. 
    
PTO: Udsagnet er korrekt, og kan derfor ikke være miskrediterende. TandlægeTryghed er ikke nævnt. Det er faktuelt korrekt, at prisen sættes ned med et millionbeløb, som klinikejerne betaler mindre til Tandskadeerstatningen.    



TandlægeTryghed: Udsagnet er forkert. TandlægeTryghed formidler ikke nogen forsikring, der dækker en tandskadeerstatning.
 
PTO: Udsagnet er korrekt. TandlægeTryghed formidler en forsikring, der dækker en tandskadeerstatning. 

kent
Text Box
TandlægeTryghed har stævnet PTO. De udsagn TandlægeTryghed mener er forkerte eller miskrediterende, er markeret med gult. 
   Kører du musen henover de gule post-it, kan du se, hvad TandlægeTryghed mener er forkert, og hvad PTO har svaret. 
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