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Her får du et overblik over, hvordan vores Praksis + forsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere i vores vilkår, som 
du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en Praksis+ forsikring hos os, kan du se din police på Mit KF, som beskriver, hvilke dækninger 
du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Praksis + forsikringen tilbydes til tandlæger som er medlem af Praktiserende Tandlægers Organisation. Forsikringen har til formål 
at afdække det generelle forsikringsbehov, som den selvstændigt praktiserende tandlæge har. Forsikringen består af en række 
forskellige dækninger, som tilbydes som en samlet forsikring.

Hvad dækker den?

Klinikforsikring
 9 All risks løsøre

 9 Driftstab

Arbejdsskadeforsikring
 9 Arbejdsulykker jf. arbejdsskadesikringsloven

 9 Akut krisehjælp og rådgivning til ulykkesramte 
og pårørende

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
 9 Erstatningsansvar for skade ifm. udøvelse af 

tandlægepraksis. 

 9 Beskadigelse eller bortkomst af protester under 
transport.

Retshjælpsforsikring
 9 Sagsomkostninger ved tvister opstået ifm.  

udøvelse af tandlægepraksis.

Cyberforsikring
 9 Genetablering af data og fjernelse af virus som 

følge af netsikkerhedsbrud. 

 9 Underretningsomkostninger, erstatningsansvar 
og bøder som følge af brud på persondatasik-
kerheden.

 9 24 timers hotline

Netbanksforsikring
 9 Direkte formuetab ifm. netbanksindbrud 

 9 Direkte formuetab ifm. netbanksindbrud via 
mobil eller tabletapplikationer. 

Medarbejderkriminalitetsforsikring
 9 Direkte formuetab eller tyveri af genstande som 

følge af medarbejderes kriminelle handlinger.

Sikringsordning
 9 Tilbagebetaling af tandlægeregning  ifm. afgjort 

klagesag. 

Tandskadeerstatning
 9 Erstatningsansvar jf. Lov om klage- og erstat-

ningsadgang som overstiger 1.000 kr.

 9 Maks. forsikringssum pr. erstatningskrav er 
10.000 kr.

Hvad dækker den ikke?

 8 Skader der er undtaget i forsikringsvilkårene.

 8 Arbejdsskader, der ikke er ulykker, eksempelvis 
erhvervssygdomme.

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 ! Nogle dækninger har en begrænset sum.

 ! Nogle dækninger har en selvrisiko, som fratræk-
kes af enhver skade eller tab.

 ! Nogle dækninger har forpligtigelser som skal 
være opfyldt ellers dækker forsikringen kun hvis 
skaden/tabet ikke skyldes tilsidesættelsen af 
forpligtigelserne.

https://www.kfforsikring.dk/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand1&utm_term=k%C3%B8bst%C3%A6dernes-forsikring&gclid=EAIaIQobChMIvPH3xOaW8gIVSrrVCh2fKQ6LEAAYASAAEgK9HPD_BwE
https://www.kfforsikring.dk/mit-kf/
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Hvor er jeg dækket?

 9 Forsikringen dækker på et givent forsikringssted i Danmark og efter arbejde udført i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal give os korrekte oplysninger, når forsikringen oprettes.

• Du skal læse policen igennem og sikre, at den er som aftalt.

• Du skal give besked, hvis der sker ændringer af virksomhedens ejerforhold, adresse eller I virksomhedens  
aktivitet.

• Du skal anmelde en skade eller tab hurtigst muligt.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police og på Mit KF. Forsikringen gælder for 1 år af gan-
gen, og vi fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen 
til Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller 
årligt.

Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et indbetalings-
kort.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Både du og Købstædernes Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikrings-
periodes udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedfor-
faldsdatoen i det år, perioden udløber. 

Både du og Købstædernes Forsikring har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. 
Det skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage.


