Ravikindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Teabedokumendis on ravikindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi.
Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Ravikindlustus juriidilistele isikutele on eelkõige ravikulukindlustus, mis täiendab riiklikku ravikindlustust. Ravikindlustusega hüvitatakse
tervisekahjustusest või kehavigastusest tulenevad ravikulud või terviserikete/haiguste ennetamiseks tehtud vajalikud kulutused.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?



 Kindlustatud ei ole
 alkoholi, narkootiliste või psühhotroopsete
ainete tarbimise tõttu tekkinud kahju
 kriminaalkorras
karistatavate
tegude
toimepanemise ajal tekkinud juhtumid
 sugulisel teel levivate haiguste (nt HIV ja AIDS),
alkoholismi, narkomaania ja toksikomaania
diagnoosimine ja ravi
 anonüümsed konsultatsioonid





Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustusvõimalusest on kindlustatud
 arstiabi
statsionaaris
(konsultatsioonid,
laboratoorsed ning instrumentaalsed uuringud, jne)
 kohustuslik tervisekontroll
 vaktsineerimine
 ambulatoorne arstiabi (operatsioonid, statsionaaris
viibimine)
 ambulatoorne
taastusravi
(ravimassaaž,
veeprotseduurid, ravivõimlemine jne)
 taastusravi statsionaaris
 raseduse ja sünnitusega seotud teenused
 ravimid
 hambaravi (k.a suuõõne hügieenitoimingud)
 optikatoodete soetamine
Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud
kindlustusprogrammi teenuse kasutamise vajaduse
tekkimine kindlustatul kindlustusperioodi ajal seoses
tema tervisliku seisundiga ja/või kindlustuslepingus
kokkulepitud kindlustusprogrammi teenuse kasutamise
vajaduse tekkimine kindlustatul kindlustusperioodi ajal
seoses tema
terviserikete/haiguste
ennetamise
vajadusega.
Kindlustussumma on märgitud poliisil.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Näiteks ei kuulu hüvitamisele
!
teenus, mis on saadud meditsiiniasutuses,
millel ei ole sellekohast tegevusluba, ja mis
on osutatud Terviseametis registreerimata
tervishoiutöötajate poolt
!
hariduslikud,
informatiivsed
istungid,
loengud või kursused

Kus ma olen kindlustatud?
 Kindlustus kehtib Eestis, Lätis ja Leedus.

Millised on minu kohustused?
— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
— Kindlustusandjat tuleb lepingu sõlmimisel teavitada kõigist Teile teada olevatest asjaoludest ning kindlustusandjale ei tohi esitada
valeandmeid.

— Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest.
— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud poliisil. Tavaliselt tasutakse makse arve alusel pangaülekandega.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid
kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.

