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TANDVÅRDSKLUBB 

Friska tänder för våra 

medlemmar 

IF Metall Mellersta Norrland och IF Metall Höga Kusten tandklubb. 

Regelverk från 20140401 

 

Ersättningar 

1.Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare 

eller profylaxpersonal ansluten till den Svenska Tandvårdsförsäkringen. 

2.Endast sådan tandvård som regleras i aktuellt tandvårdsstöd ersätts med 

50 %. Då tandläkare rekommenderar singelimplantat istället för en brygga 

ersätts detta av tandklubben. Även protetik ersätts av tandklubben. Kosme-

tisk tandvård och tandreglering ersätts inte av tandklubben. 

3. Klubben skall vara kostnadsneutral och ersättning nivån regleras där efter 

av tandvårdsstyrelsen. 

Medlemskap 

1.Endast fackligt anslutna i respektive avdelning  samt anställd personal äger 

rätt att bli medlem i tandklubben. Rätten till medlemskap beslutas av styrel-

sen. Upphör medlemskapet i avdelningen eller anställningen  upphör auto-

matiskt medlemskapet i tandvårdsklubben. 

2.För medlem som tackar nej till erbjudandet om medlemskap i tandklub-

ben och som senare ansöker om inträde gäller en karenstid på 12 månader 

räknat från inträdes datum innan ersättning kan utbetalas. Kvitton daterade 

under karenstiden ersätts ej. 

3.Medlemmar under 20 år och som omfattas av gratis tandvård erbjuds 

medlemskap i tandklubben från och med det år de fyller 20 år. 

Utträde 

1.Begäran om utträde skall vara skriftligt och inkomma till avdelningen före 

den 15:e i en månad för att kunna hanteras innevarande månad. Utträden 

inkomna efter den 15:e verkställs månaden efter. Blankett finns hos avdel-

ningens expedition. 

2.För medlem som på egen begäran utträder ur tandklubben eller utesluts 

och som senare på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 12 måna-

ders medlemskap räknat från inträdes datum innan ersättning utbetalas. 

Kvitton daterade under karenstiden ersätts ej. 

3.Medlemmar som förflyttas mellan olika IF Metall fackavdelningar bero-

ende på byte av geografiskt arbetsställe, och därmed tvingas ur tandklub-

ben, räknas som ny medlem om de återkommer. 

Avgift 

1.Avgiften för medlemskap är 75 kronor per månad som betalas via autogiro 

i förskott. Utbetalning från tandklubben sker tidigast månaden efter det 

första autogiroavdraget. 

Kvitton äldre än ett år ersätts ej vid ansökan. 

2.Avgift betalas genom autogiro till ett särskilt konto. 

Uteslutning 

1.  Medlemsavgiften till klubben betalas i förskott via autogiro. Vid bristande 

betalning erhålls en påminnelse. Efter två obetalda månader utesluts man 

automatiskt ur klubben. Vid obetald månadsavgift utges ingen ersättning 

oavsett om kostnaden härrör för tiden innan detta datum. 

Styrelsen 

1.Styrelsen är beslutande organ för tandklubben vilket innebär att ändring i 

regelverket  kan genomföras efter beslut av styrelsen. 

2.Tolkning av stadgar, regelverk och tvister avgörs av styrelsen. 

3.Tandklubben  ansvarar för att utbetalning av ersättning sker månaden 

efter det att original kvittot är inlämnat till tandklubben till av klubbmedlem 

uppgivet konto. Utbetalning sker inte under augusti månad. 

4.Ovanstående regelverk gäller från och med den 1 april 2014 och tillsvi-

dare. Behandling utförd före den 31 mars 2014 ersätts ej. 

Vid funderingar ring eller skicka e-mail till vår 

avdelningsexpedition, så hjälper vi dig! 

  



Alla ska ha råd att laga sina tänder 

IF Metall Höga Kusten samt IF Metall Mel-

lersta Norrland har därför startat en tand-

vårdsklubb för sina medlemmar. Det är ett 

nytt och uppskattat värde i det fackliga 

medlemskapet. 

Bara för medlemmar i facket 

För att vara med  i tandvårdsklubben 

måste man vara medlem i vår avdelning. 

Lämnar man  facket  och senare vill 

komma in igen  får man en karens på 12 

månader. 
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Hur fungerar det? 

Tandvårdsklubben kostar endast 75 kronor 

per månad och täcker 50 % av dina tand-

vårdskostnader med standardmaterial. 

Några undantag finns dock som t.ex.            

Kosmetisk tandvård och tandreglering           

(se regler). 

Hur går jag med? 

Man tackar JA genom att fylla i den sär-

skilda blanketten om autogiro och skickar 

in den till avdelningsexpeditionen. 

När första betalningen är genomförd är 

man medlem och efter 12 månaders ka-

rens kan man börja lämna in sina tand-

vårdskvitton. 

Nya medlemmar i avdelningen omfattas 

ej av 12 månaders karensregeln. 

Autogiro är enkelt, gratis och säkert. Det 

är också det enda betalningsalternativ vi 

erbjuder då vi inte vill ha en dyr administ-

ration  som äter upp pengarna ur kassan. 

Hur ansöker jag om ersättning? 

Be om ett originalkvitto från tandläkaren 

tillsammans med ett behandlingsun-

derlag. 

Skicka dessa till avdelningsexpeditionen 

och du får ersättningen till bankkonto 

inom 2 månader. 

Starka tillsammans 

Genom att vi är många som går ihop och 

startar en tandvårdsklubb så blir det 

möjligt att hjälpa de som har behovet. 

Det är samma grundläggande tanke som 

med vår fackförening. 


