
 Regler för PAPPERS AVD 158:s tandvårdsförsäkring, TF 158. 

 
 § 1. MEDLEMSVILLKOR 

 Endast medlem i Pappers avd 158, Unionen-klubben Munksund, Ledarna 

Munksund, SI-klubben Munksund, GS-facket klubb Munksund  med 

tillsvidareanställning eller visstidsanställning om minst 5 månader 

 vid SCA Munksund AB och SCA Timber Munksunds sågverk äger rätt att 

bli medlem i försäkringen. 

 Medlemmar inom Statens fritandvård erbjuds ej försäkringen för än 

fritandvården upphör. 

   

 Kortare anställning som förlängs så att 5 månaders gränsen passeras äger 

 rätt att fr. o. m. 5:e månaden eller retroaktivt från 1:a månaden  om avgift 

 erlägges för den tiden bli medlem i försäkringen. 

 

 För medlemskap i försäkringen gäller frivillig anslutning genom reservations- 

metoden, alla tillsvidareanställda och visstidsanställda medlemmar enligt ovan 

erbjuds att komma med i försäkringen.  Den som inte vill ansluta sig till 

 försäkringen skickar eller lämnar in en reservationsanmälan inom en månad 

 från första erbjudandet, (anställningsdagen) om så icke sker börjar medlemskapet 

att gälla från samma dag som tillsvidareanställningen eller visstidsanställningen 

påbörjas enligt ovan. 

  

    

 § 2. KARENSTIDER 

 För nyanställd medlem som tackar nej till erbjudande om medlemskap i 

 försäkringen och som senare ansöker om inträde gäller en karenstid på 

 24 månader räknat från inträdesdatum innan  ersättning kan utbetalas. 

 

 För  medlem som på egen begäran utträder ur försäkringen och som senare 

 på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 60 månader räknat från 

 inträdesdatum innan ersättning utbetalas. 

 

 Full avgift betalas under karenstid. 

 

Medförsäkrad 6 månaders karens vid inträde, undantaget för där båda är 

medlemmar och den ena slutar p.g.a. pension eller annat då fortsätter 

medlemskapet utan karens. 

 

 § 3. AVGIFTER 

 Avgift för medlemskap är 50 kronor per månad. Avgiften betalas månads- 

vis i förskott. Unionens,, Ledarnas och SI:s medlemmar betalar ytterligare 

10 kronor i administrationsavgift. Avgångs eller förtidspensionärer betalar 

i förskott 6 månadersvis 300:- och 360:- för medförsäkrad till 65 år, via 

bankgiro..   

 Medförsäkrad 60:- per månad. 

 

 Avgiften betalas genom löneavdrag. Vid långtidsfrånvaro inbetalas avgiften 

 månadsvis via bankgiro. Om inbetalning av avgift uteblir tre (3) månader 

 eller mer skall medlemskapet anses ha upphört på egen begäran. 



 

 Ingen återbetalning av inbetalda avgifter vid upphörande av medlemskap 

 i tandklubben. 

 

 § 4. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 

 Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare 

 eller profylaxpersonal anslutna till allmänna tandvårdsförsäkringen. 

 

 Dock inte tandskador på grund av olycksfall som ersätts via TFA, medlems- 

 olycksfall Fritid eller annan olycksfalls- eller sjukvårdsförsäkring. 

   

 Samt kosmetisk tandvård som tandsmycken, blekning eller porslinskronor 

 i fronten utförda på enbart estetisk indikation. 

 

Tandvård, som regleras i Föreskrift om tandvårdsstöd (TLVFS 2015:1) 

Ersätts med 50% av referenspriset eller om referenspriset är högre än 

vårdgivarens pris, hälften av dennes pris dock högst 7 000 kronor netto 

under en 12 månaders period. Är referenspriset 0:- ersätts inte åtgärden. 

Abonnemangstandvård ersätts. 

 

 Större räkningar granskas särskilt. 

 

 § 5. UTBETALNING AV ERSÄTTNING 

Utbetalning av ersättning sker mot specifikation eller tandvårdsräkning i 

orginal tillsammans med underskriven anmälan på av avdelningen erhållen 

blankett. 

 

Bedrägligt förfarande och försök att tillskansa sig ersättning otillbörligen, 

ex. försök att få ut redan tidigare ersatt behandling medför avstängning 

eller uteslutning från tandkassan. Påföljd bestäms av tandvårdsgruppen. 

 

  

 Kvitton äldre än 6 månader ersätts ej. 

 

 Ersättningen insätts på medlemmens lönekonto. 

 

 § 6. UTTRÄDE UR FÖRSÄKRINGEN. 

 Utträde ur försäkringen räknas från den dag anmälan om utträde sker 

 eller anställningen upphör på grund av pensionering och när medlemskapet 

 upphör. Avgångs och förtidspensionärer kan stå kvar till 65 år. 

 

 § 7. TVIST. 

 Tvist mellan försäkringshandläggare och försäkringstagare avgörs av 

 partssammansatt grupp från Pappers, GS och PTK,  

3 representanter från Pappers 158, 1 från GS och 

1 från PTK. 

 

TLVFS=Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling. 

 

  



 

 § 8. GILTIGHETSTID. 

 Ovanstående regelverk för tandvårdsförsäkringen gäller tills vidare, 

 ändringar kan endast genomföras efter beslut av medlemsmöte i Pappers avd. 158, 

 beredning sker före i den partssammansatta gruppen. Gäller även vid 

upplösning. Vid beslut om eventuell upplösning av tandklubben tillfaller 

innestående medel Pappers avd. 158 Munksund. 

 

 § 9. TANDVÅRDSGRUPP 

 Lars-Eric Samuelsson, Pappers 158 

 Magnus Lundberg, Pappers 158 

 Stefan Lundkvist Pappers 158  

 Carina Nordqvist, Unionen-klubben  

 Markus Wikström GS 
 

 

 

 

 

 

 

 


