TANDFONDEN
Från och med 1 januari 2012 omfattas alla aktiva medlemmar i avdelning
Sörmland av Tandfonden. För förtidspensionärer gäller särskilda
regler, se nedan.
Ersättning
Ersättning utgår från och med 1 januari 2019 med 70 % av Dina faktiska
kostnader upp till ett kostnadstak på 7 000 kr för utförd tandvård under
ett kalenderår (1/1 – 31/12). Som mest kan Du få ersättning med
4 900 kronor på ett år. Ersättningen Du får genom Fonden är SKATTEFRI.
Exempel på tandvård är besök hos tandläkare, tandhygienist, undersökning
m.m.
Avgift
Avgiften är 0,2 % på bruttolönen och dras av arbetsgivaren tillsammans
med fack och A-kasseavgift. Kan avgiften inte dras av arbetsgivaren på
grund av längre tids sjukdom, studieledighet, föräldraledighet m.m. får
Du hemsänt ett inbetalningskort.
Kvitton
Insänt kvitto ska alltid innehålla namn, personnummer, vilken behandling
som utförts och besöksdatum.
Kvitton utan dessa uppgifter sänds tillbaka till medlem för komplettering.
Avtal med Folktandvården
Har Du avtal med Folktandvården ersätter fonden Dina kostnader för
avtalet samt för den behandling som ej ingår i avtalet.
Ersättning utgår med 70 % av Dina faktiska kostnader upp till ett kostnadstak på 7 000 kr för utförd tandvård. Som mest kan Du få ersättning med
4 900 kronor under ett kalenderår.
Har Du avtal som betalas månadsvis ska kopia på avtalet lämnas in till
avdelningen. Som kvitto lämnar man in kontoutdrag som visar avtalets
autogiroavdrag. Avtal som betalas direkt för ett helt år får man ersättning
för mot inlämnad faktura.

Utbetalning av ersättning
Utbetalning sker varje vecka, under storhelger och semesterperiod kan det bli
mer än en vecka mellan utbetalningar.
Ospecificerad förskottsutbetalning medges inte.
OBSERVERA att IF Metall inte kan styra vilket konto ersättningen utbetalas till.
All vår ersättning betalas via SUS som är Sparbankernas utbetalningssystem
(Swedbank). Första gången man får ersättning från Tandfonden kan det därför
inträffa att man får pengarna på en avi som ska lösas ut på Swedbank eller
Sörmlandsbanken. Detta gäller i första hand om man inte har något konto på
Sparbank eller Swedbank.
Så här gör du om du får en utbetalningsavi:
Ta med avin till Sörmlandsbanken eller Swedbank. Be att få pengarna insatta
på den bank och det konto som du har. (Det kan man skriva på
utbetalningsavin) Säg också till i kassan att ersättning från IF Metall
i fortsättningen ska sättas in på det konto du uppger.
Du kan också anmäla ditt eget konto på www.swedbank.se/kontoregister
Snabbt och kostar inget extra.
Utbetalning retroaktivt
Ersättning utbetalas för innevarande och föregående år. Äldre kvitton ersätts
inte.
OBS! Kvitton med besöksdatum före 1/1 2019 ersätts enligt tidigare regler.
(Ersättning utgår med 60 % av Dina faktiska kostnader upp till ett kostnadstak
på 6 000 kr för utförd tandvård. Som mest kan Du få ersättning med 3 600
kronor på ett år.
Fonden ersätter inte
Fonden ersätter inte för tandvårdsprodukter, tandsmycken eller andra
kosmetiska behandlingar. Utlandstandvård ersätts inte och inte heller extra
kostnader i form av avgifter, exempelvis uteblivet besök eller
faktureringsavgift.

Förtidspensionärer
Medlem som betalar pensionärsavgift (ej fyllda 67 år) och som därmed
inte är aktiv medlem men önskar kvarstå i fonden betalar 45 kr per
månad i egenavgift via autogiro till och med den månad man fyller 67 år.

TANDFONDEN

Arbete efter fyllda 65
Arbetar du efter fyllda 65 år så kvarstår du i tandfonden så länge du är
aktiv medlem och har din anställning kvar.
Tandfondens upphörande
Tandfonden upphör efter fyllda 67 år
(vid arbete efter 65 år gäller Tandfonden så länge anställningen varar)

Kvitton skickas/lämnas till:
IF Metall Sörmland
Tinghusplatsen 2
611 32 Nyköping
alternativt
Verkstadsklubb för vidarebefordran.
Vid frågor kontakta:
Katarina Backberg
Telefon: 0155-29 28 52
Mail: katarina.backberg@ifmetall.se
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