Reviderat regelverk
för
Skutskärsfackens Tandklubb
1. Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal
ansluten till Tandvårdsförsäkringen.
2. Endast sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan ersätts med 50 % av tandvårdsavgiften.
Utbetalning sker med högst ett halvt prisbasbelopp/12 månader och medlem.
3. Endast till Skutskärsfacken anslutna och anställda på Skutskärs Bruk äger rätt att bli medlem i
Tandklubben. Med anställd menas tillsvidareanställda, vikariat, projekt- och visstidsanställda,
dock inte ferieanställda.
4. För medlemskap i Tandklubben gäller att anmälan om inträde måste ske inom en månad räknat
från det datum man går in som medlem i någon av de anslutna fackföreningarna. Under
förutsättning att så sker börjar medlemskapet gälla från samma dag som medlemskapet i
fackföreningen påbörjas. Medlemmar som har gratis tandvård pga. ålder för närvarande 20
år ska bli erbjuden medlemskap i tandklubben efter 20 års dag. Medlemmar som har ett
annat avtal om tandvård ska kunna ansluta till tandklubben inom en månad från att
avtalet avslutas.
5. För medlem som tackar nej till erbjudande om medlemskap i Tandklubben och som senare
ansöker om inträde, gäller en karenstid på 24 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning
kan utbetalas. Kvitton daterade under karenstiden ersätts inte.
6. Utträde räknas från den dag då anmälan görs eller anställningen upphör.
7. För medlem som på egen begäran utträder ur Tandklubben och som senare på nytt ansöker om
inträde gäller en karenstid på 60 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas.
8. För icke medlem som ansöker om inträde i Tandklubben gäller först 60 månaders fackligt
medlemskap, och därmed 60 månaders karens till ersättning. Kvitton daterade under karenstiden
ersätts inte.
9. Avgift för medlemskap är 60 kronor per månad.
10. Avgiften betalas genom löneavdrag till ett särskilt konto hos Pappers avd 2. Vid längre
sjukfrånvaro (när löneavdrag inte längre är möjligt) blir medlem per automatiskt premie
befriad.
11. Om inbetalning av avgift uteblir 3 månader eller mer skall medlemskapet anses ha upphört.
12. Pappers avd 2:s styrelse är högsta beslutande organ för Tandklubben vilket innebär att ändring i
regelverket endast kan genomföras efter beslut av styrelsen.
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13. Tvister avgörs av styrelsen.

14. Varje fack ansvarar för upprättande av utbetalningsunderlag tillsammans med den egna
medlemmen och att överenskommet underlag tillsammans med originalkvitto och
åtgärdsspecifikation är Pappers avd 2 tillhanda senast den 20:e varje månad. Kvitton som avser
behandlingar som är äldre än 12 månader utbetalas inte.
15. Pappers avd 2 ansvarar för att utbetalning av ersättning sker före den sista varje månad till av
klubbmedlemmen uppgivet konto.
16. Pappers avd 2 upprättar ett särskilt konto som ingår i dess ekonomiska redovisning och som
kommer att revideras av avdelningens revisorer.
17. En ekonomisk grundplåt på 100 000 kronor fördelat efter ett antal till Tandklubben anslutna
medlemmar och facktillhörighet anslås av facken.
18. Ovanstående regel gäller från och med den 1 april 2002 och tillsvidare. Behandling utförd före
den 1 april 2002 ersätts inte.
19. Övergångsbestämmelser:
Anställda vid Skutskärs Bruk som inte var ansluten till Skutskärsfacken när beslut om
Tandklubben fattades 2001-10-09 men som söker fackligt medlemskap innan Tandklubben
träder i kraft (2002-04-01) har 24 månaders karens för ersättning från försäkringen.
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