Tannhelseforsikring
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: AmTrust International Underwriters DAC
Gjelder fra 1 juli 2022

Denne forsikringen er utviklet av AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 169384) gjennom sin
representant i Sverige, AmTrust Nordic AB (organisasjonsnummer: 556671-5677).
Hva slags type forsikring er dette?
Tannhelseforsikring dekker uforutsette utgifter til tannbehandling basert på definerte behandlinger/ behandlingskoder, og med
en maksimal forsikringssum per behandling. Forsikringen kan kjøpes av kunder som har et gyldig kredittkort med Bank
Norwegian ASA , er mellom 20 og 70 år, bor i Norge og er medlem av norsk folketrygd. Selskapet har inngått en kollektiv
forsikringsavtale med Bank Norwegian ASA, som du blir medlem av hvis du kjøper forsikringen.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis
vilkår.

Hva dekker forsikringen?
✓ Tannhelseforsikring dekker uforutsette utgifter
til tannbehandling med inntil 40.000 kr i
forsikringssum per år
✓ Tannhelseforsikringen omfatter følgende
behandlinger:
o Tannkontroll
o Smertelindring (bedøvelse)
o Diagnostisering (f.eks. røntgen)
o Periodontal behandling etter
periodontitt (ikke dekket av HELFO)
o Fyllinger
o Mindre kirurgi (f.eks. trekking av tenner)
o Rotfylling
o Kroner
o Broer
o Implantater
✓ En fullstendig liste over hvilke behandlinger og
maksimal forsikringssum per behandling
fremkommer av forsikringsvilkårene.
✓ Forsikringsgiver vil refundere beløpet
medlemmet ble belastet av tannlegen for hver
behandling, begrenset oppad til maksimal
forsikringssum per behandling.
Forsikredes barn i alderen 19 år til 21 år er omfattet av
forsikringen.
Forsikringen dekker forsikringstilfeller som oppstår i
forsikringstiden og hvor behandlingen utføres av tannlege i
Norge.
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Hva dekkes ikke av forsikringen?
 Behandlinger som ikke er inkludert i listen over
godkjente behandlinger.
 Behandling for tenner som før
ikrafttredelsesdatoen manglet eller var fjernet.
 Kostnader for behandlinger som refunderes av
HELFO eller andre refusjonsordninger /
forsikringer.

Er det noen begrensninger i dekningen?
 Forsikringen dekker ikke behandling av skader
som oppstår de første 90 dagene fra
forsikringens ikrafttredelsesdato. Dette gjelder
ikke ved ulykkesskade på tennene.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hele verden, men forutsetter at behandling skjer hos kvalifisert tannlege/spesialist som er lisensiert
for å praktisere i Norge.

Hva er mine forpliktelser?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle Bank
Norwegian ASA. Ved skade under forsikringen må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine
forpliktelser kan erstatningen bli helt eller delvis redusert. Kopi av følgende dokumenter må vedlegges:
(i) kvittering for mottatt betaling, og

(ii) en detaljert tannlegeregning som klart viser hvilken behandling du har mottatt, samt når og fra hvem behandlingen er
mottatt.
Når og hvordan skal jeg betale?
Forsikringspremien fremgår av forsikringsbeviset, og kreves inn av Bank Norwegian ASA i form av månedlig belastning av
kredittkortet.

Når starter og slutter forsikringen å gjelde?
Forsikringen begynner å gjelde når Bank Norwegian ASA har registrert innemeldingen din.

Hvordan kan jeg si opp avtalen?
Du har rett til å angre kjøp av forsikringen de første 14 dagene, og eventuelle innbetalte beløp vil da bli tilbakebetalt etter
reglene i forsikringsavtaleloven.
Etter utløpet av angrerettsperioden kan du når som helst si opp forsikringen med skriftlig varsel til Bank Norwegian ASA.
Forsikringen gjelder da ut perioden det er betalt premie for og opphører deretter.

