
TF-68
VILLKOR



§ 1. MEDLEMSVILLKOR
Endast medlem i Pappers avd 68, Hallstavik äger rätt 
att bli medlem i TF-68.

Rätt att kvarstå som medlem har person som slutar sin 
anställning med förtidspension, och kvarstår som för-
bundsmedlem fram till månaden innan 65 årsdagen. 
Gäller för den som förtidspensioneras från 1-1-2001.

Den allmänna tandvården gäller till och med det år 
man fyller 23 år. Medlemmen ska få ett erbjudande 
om medlemskap i TF-68 då den allmänna tandvården 
upphör. TF-68 har då en karenstid på 6 månader.



§ 2. KARENSTIDER
För medlemskap i TF-68 för den som begärt inträde i 
försäkringen inom 6 månader från anställningsdagen 
gäller en karenstid på 6 månader räknat från inträdes-
datumet. 

För medlemmar som inom en 6 månaders period från 
sitt anställningsdatum inte har ansökt om inträde i 
TF-68 gäller en karenstid på trettiosex (36) månader 
räknat från inträdesdatumet.

För medlem som på egen begäran utträder ur TF-68 
och som senare på nytt ansöker om inträde gäller en 
karenstid på trettiosex (36) månader räknat från inträ-
delsedatum.

Undantag i karenstiden kan ske eft er prövning i avd. 
68 styrelse.



§ 3. AVGIFTER
Avgift er för medlemskap i TF-68 är 100 kronor per 
månad. (höjning träder i kraft  1:a maj 2015). Avgift en 
betalas månadsvis i förskott.

Full avgift  betalas under karenstiden.

Avgift en inbetalas genom löneavdrag. Vid långtids-
frånvaro inbetalas avgift en månadsvis via bankgiro 
eller autogiro.

Om inbetalning av avgift  uteblir två (2) månader eller 
mer skall medlemskapet i TF-68 anses ha upphört på 
egen begäran.

För medlem som omfattas av kostnadsfri tandvård 
enligt svensk tandvårdstaxa kan avgift sbefrielse till-
lämpas.



§ 4. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER
Ersättning betalas endast ut för tandvård som är gjord 
eft er att karenstiden löpt ut.

Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av 
legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal ansluten 
till allmänna tandvårdsförsäkringen i Sverige. OBS! Ej 
estetisk tandvård.

Tandvård, som regleras i tandvårdstaxan, ersätts med 
sextio (60) procent av patientavgift en.

Medlem kan få endast max ett ½ prisbasbelopp under 
ett kalenderår i ersättning.  

2021 : ½ Pbb är 23800 kr



§ 5 UTBETALNING AV ERSÄTTNING
 Utbetalning av ersättning sker mot originalkvitto eller 
annat dokument som styrker betalningen av patientav-
gift en. Utbetalning sker den 15:e eller bankdag när-
mast före.

Avdelningsstyrelsen kan besluta om en extra månads-
utbetalning för den medlem som så begär.

Ersättningen insätts på den anslutnes konto. Vid stora 
utbetalningar eller många, har handläggaren rätt att 
dela upp utbetalningen av ersättningen på fl era måna-
der för att inte tömma kontot. 

Kvitton får högst vara ett år gamla.



§ 6 UTTRÄDE UR TF-68Utträde ur TF-68 
räknas från den dag anmälan om utträde sker eller då 
medelmmen slutar sin anställning med ålderspension. 

§ 7 TVIST
Tvist mellan TF-68às handläggare och medlem avgörs 
av avdelningsstyrelsen.

§ 8 GILTIGHETSTID
Ovanstående regelverk för TF-68 gäller från månaden 
eft er årsmötesbeslut och tills vidare.

Ändringar av regelverket genomföras i normalfaller 
eft er beslut av årsmöte i Pappers avd.68. Vid speciella 
omständigheter kan även ett avdelningsmöte besluta 
om temporära stadgeändringar.




