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Försäkringsvillkor – Garantiförsäkring för protetik – GJGR 990:6 

 
1. Vem Garantiförsäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för försäkrad vårdgivare (fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård) 

som är ansluten till garantiförsäkringen genom Privattandläkarna. Försäkringen omfattar primär behandling 

respektive omgörning som utförs i Sverige. 

 

2. När Garantiförsäkringen 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. 

 

Garantitiden är: 

• För avtagbar protetik – ett år räknat från det att protesen lämnades ut till patienten. 

• För fast protetik – tre år räknat från det att protesen slutgiltigt sattes fast.  

• För fast fixturförankrad protetik tre år räknat från det att den protetiska överbyggnaden slutgiltigt sattes fast. 

Med slutgiltig fastsättning menas när arbetet är fastcementerat eller när skruvhålen är förslutna med 

permanent fyllning. 

 

3. Vad Omgörningsförsäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för omgörning av protetiskt arbete för vilket försäkrad vårdgivare har utfärdat garanti och i 

försäkringsbrevet namngiven person har utfört. Ett objektivt påvisbart omgörningsbehov skall föreligga av 

protetiskt arbete enligt försäkringsvillkoren. Gjensidige prövar ersättningen enligt försäkringsvillkoren i varje 

enskilt fall. 

 

Försäkringen omfattar kirurgiskt arvode (även utförd kirurgi av annan tandläkare) avseende fixturoperation vid 

implantatbehandling. 

 

4. Vad Omgörningsförsäkringen inte gäller för 

• Omgörningsbehov som beror på skada till följd av behandling (behandlingsskada) som regleras av 

patientförsäkringen. 

• Fixturen samt dess pelare (täckskruv/distans/pelare/broskruv). Vissa pelare kan dock omfattas, se 6.1 tredje 

stycket. 

• Ersättning för reoperation under fixturinläkningstiden, det vill säga innan den protetiska konstruktionen 

slutligen fastsattes, se även 6.1.  

• 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 

 

5.1 Anmälan av skada 

Behov av omgörning ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt. Om försäkrad som utfärdat garantin 

framställer anspråket till Gjensidige senare än 12 månader från det att omgörningsbehovet konstaterats, lämnas 

inte någon ersättning. 

 

Om annan tandläkare än den försäkrade ska utföra arbetet, ska anmälan göras till Gjensidige så snart som 

möjligt, dock senast 12 månader efter det att försäkrad skriftligen fått kännedom om kravet. Om försäkrad 

framställer anspråket senare än 12 månader från det att krav framställts, lämnas inte någon ersättning. 

Anmälan till försäkringen kan endast göras av den försäkrande tandläkaren. Om denne har avlidit, kan annan 

tandläkare göra anmälan, försäkringen gäller då utan självrisk och bonuspåverkan för anmälande tandläkare. 

 

5.2 Rutiner i samband med skadeanmälan 

Skadeanmälan sker på särskild blankett som finns att hämta på Privattandläkarnas hemsida, 

www.ptl.se/medlemsinformation 

I skadeanmälan finns angivet att följande dokument skall bifogas: 

http://www.ptl.se/medlemsinformation


 
• Journalkopior (ursprunglig samt ny) 

• Kopia av ursprunglig tandvårdsräkning 

• Kopia av ursprunglig följesedel från tandtekniker 

• Kopia av eventuellt kostnadsförslag 

• Röntgenbilder före och efter skadan. Var noga med att ange datum samt patientens namn och personnummer 

och ditt eget namn på röntgenbilderna  

• Kopia av eventuell förhandsprövning 

 

Om ni har andra handlingar/uppgifter som kan vara av intresse vid skadereglering så bifoga även dessa.    

Alla handlingar bör bifogas omgående för att påskynda skaderegleringen. Gjensidige hanterar skaderegleringen. 

 

6. 1 Skadevärderingsregler 

Skadan värderas till högst kostnaden för den ursprungliga protetiska konstruktionen, enligt försäkrads prislista 

vid tidpunkten för slutgiltigt fastsättande. Om den ursprungliga protetiska konstruktionen hade innehåll av 

ädelmetall görs avdrag med 35 procent av metallkostnaden. Vid skada som omfattar kirurgiskt arvode värderas 

skadan till högst det ursprungliga arvodet. Om tandtekniker gör om/utför omgörningen kostnadsfritt görs avdrag 

för det ursprungliga tandteknikerarvodet vid beräkning av ersättningsbeloppet. 

 

Om omgörningen inte har påbörjats inom sex månader från det att Gjensidige har meddelat ersättningsbeslut 

lämnas inte någon ersättning, om inte särskilda skäl föreligger. 

 

Med protetisk konstruktion avses en fastsittande eller avtagbar protes. Om laboratorieframställd pelare ,*TLV:s 

åtgärd 802,  och/eller klinikframställd pelare, TLV:s åtgärd 803,  tillverkats i samband med den ursprungliga 

protetiska konstruktionen får pelaren räknas in i ersättningsbeloppet under förutsättning att pelaren skadats och 

är i behov av omgörning eller förloras helt på grund av att tanden ska extraheras.  

*TLV=Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

 
6.2 Tidpunkt för betalning av skadeersättning 

Ersättning ska betalas senast en månad efter det att försäkrad styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som 

åligger på honom/henne. Om värdering av skiljemän avtalats ska ersättning betalas senast en månad efter det att 

Gjensidige erhållit värderingen. 

 

6.3 Räntebestämmelser 

Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. För den tid som 

utbetalning fördröjts genom skiljemannavärdering betalar Gjensidige ränta enligt Riksbankens diskonto. 

Gjensidige betalar inte den ränta som beror på försäkrads dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på 

honom/henne. 

 

7. Självrisk 

Vid varje skada gäller en särskild självrisk, 5 000 kr, om inte annat framgår av försäkringsbrevet.  
 

Särskild prövning/korrigering av det enskilda avtalet sker i samband med förnyelse med hänsyn tagen till aktuellt 

skadeutfall. 

 

8. Annan försäkring 

Försäkringen ersätter inte kostnader där ersättning lämnas från försäkringskassan, patientförsäkring, 

olycksfallsförsäkring, annan försäkring eller av annan. 

 

9. Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden 

Både försäkrad och Gjensidige har rätt att vid skada säga upp försäkringen att upphöra en månad efter 

uppsägningen. Försäkrad har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del 

faller bort genom att verksamheten upphör. Gjensidige har rätt att säga upp försäkringen om medlemskap i 

Privattandläkarna upphör. 

 

10. Upplysningsplikt 

Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter vårdgivaren lämnade då försäkringen tecknades eller 

förnyades. Har försäkrad lämnat uppgifter som han/hon insett eller bort inse var felaktiga eller ofullständiga, och 

har detta medfört för låg premie eller förmånligare villkor, begränsas Gjensidiges ansvarighet till vad som svara 

mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. 



 
 

Om Gjensidige med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning 

om skada inträffar. 

 

11. Räddningsplikt 

Försäkrad ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående samt begränsa skada 

som redan inträffat. Den försäkrade ska medverka till att eventuell återkravsrätt mot tredje man bevaras. 

Om försäkrad uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan 

antas att detta varit till men för Gjensidige, är Gjensidige berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbeloppet 

som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet. 

 

12. Allmänna föreskrifter 

Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar som är av 

betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvar, vilka kan genomföras inom den försäkrades 

verksamhet. Försäkrad skall tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnig bevisning i händelse av 

rättegång kan genomföras med hjälp av hos honom/henne anställd personal. 

 

13. Allmänna preskriptionsregler 

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han/hon inte väcker talan mot Gjensidige 

inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som berättigar till sådant skydd inträdde, i detta fall ett fastställt 

garantiärende. 

 

14. Dubbelförsäkring 

Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna förbehåll 

vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvaret fördelas då mellan 

försäkringarna på sätt som anges i 43§ försäkringsavtalslagen. 

 

15. Återkrav 

I den mån Gjensidige har betalat ersättning för skada övertar Gjensidige den försäkrades rätt att kräva 

ersättning av den ansvarige för skadan. Återkrav mot privatperson får framställas endast om denne vållat skadan 

med uppsåt genom grov vårdslöshet eller om skadan har samband med dennes förvärvsverksamhet eller till den 

del han/hon skyddas av försäkring. 

 

16. Force Majeure 

Gjensidige är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning eller utbetalning av ersättning 

fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp eller på grund 

av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom 

genom order från regering eller myndighet. 

 

17. Försäkringsavtalslagen 

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (FAL) 


