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Teabedokumendis on Tööandja ravikindlustuse üldine ülevaade ning tegemist ei ole personaalse pakkumisega. Terviklik teave sõlmitava 

Tööandja ravikindlustuse lepingu tingimuste kohta on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil. 

 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Tööandja ravikindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis on mõeldud tööandja töötajatele, mis täiendab nende riiklikku ravikindlustust. 

Tööandja ravikindlustusega hüvitatakse kindlustuslepingus kokkulepitud ulatuses ja mahus töötajate raviteenuste kulud. 

 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud 
kindlustuskaitsetest on kindlustatud: 

✓ ambulatoorne ravi; 
✓ statsionaarne ravi ehk haiglaravi; 
✓ kohustuslik töötervishoiukontroll; 
✓ psühhiaatrilise ja psühholoogilise nõustamise 

teenus; 
✓ raseduse- ja sünnitusabi; 
✓ ambulatoorne taastusravi; 
✓ statsionaarne taastusravi; 
✓ profülaktiline terviseuuring; 
✓ hambaravi (standardne või laiendatud 

lisakindlustuskaitse); 
✓ retseptiravim; 
✓ optika (optilise toote soetamine); 
✓ kriitiline haigus. 

 

Kindlustatud isikud on Kindlustusvõtja töötajad ja 
nende pereliikmed, kui nad on märgitud kindlustatud 
isikute nimekirjas. 

 

Kindlustusandjal on hüvitamise kohustus vaid poliisile 
märgitud kindlustuskaitse, hüvitismäära ja 
kindlustuslimiidi ulatuses. 

 

Iga Teile osutatud teenus vastab ühele konkreetsele 
kindlustuskaitsele. 

 

 alternatiivmeditsiini ja/või meetodi teenuseid; 
 anonüümse konsultatsiooni teenuseid; 
 kosmeetilise, esteetilise, plastilise ja/või taastava 

kirurgia teenuseid; 
 elundi või kudede siirdamise teenuseid;  
 ergo- või kõneteraapia teenuseid; 
 kaasasündinud-, sugulisel teel levivate-, seen-, 

onkoloogiliste ja/või sõltuvushaiguste 
diagnoosimise ja/või ravi teenuseid; 

 koduvisiidi teenuseid; 
 käsimüügiravimi ehk retseptita ravimi 

maksumust; maovähendus- (kõik tüübid) või 
nägemisteravuse korrigeerimises operatsioonide 
teenuseid; 

 teenuste osutamisega seotud parkimis-, toidu- 
ja/või majutuskulu; 

 seminaride, koolituste, kootsingu (coaching) 
maksumust; 

 spaa, ujula, spordiklubi külastuse maksumust; 
 visiidile mitteilmumise või broneeringu 

tühistamise tasu; 
 muid BTA Kindlustuse Üldtingimustes ja 

Tööandja Ravikindlustuse tingimustes toodud 
välistusi.  

  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

Statsionaarne ravi ehk haiglaravi peab olema eelnevalt 
Kindlustusandjaga kooskõlastatud, taotluse saad 
esitada e-posti aadressile ravi.kahjud@bta.ee  
 
Näiteks ei kuulu hüvitamisele: 

 
! ilma meditsiinilise näidustuseta osutatud 

teenus; 
! teenuse ettemaksuarve, mida ei ole osutatud; 
! teenused, mille põhjuseks on nakkushaigus, 

mis on hõlmatud epideemia, pandeemia või 
riigis erakorralise seisukorra või hädaolukorra 
põhjustanud nakkuspuhanguga; 

! teenus, mis oli osutatud väljaspool poliisil 
märgitud kindlustusterritooriumi; 

! teenus, kui selle osutajal puudub kehtiv 
tegevusluba või kutsetunnistus vastava 
teenuse osutamiseks; 

! muud BTA Kindlustuse Üldtingimustes ja 
Tööandja Ravikindlustuse tingimustes toodud 
välistused.  
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 Kus ma olen kindlustatud? 

✓ Kindlustus kehtib poliisil märgitud territooriumil. 

 

 Millised on minu kohustused? 

— Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustuslepingu sõlmimisel esitada Kindlustusandjale täielikud ja korrektsed andmed. 

— Teatada Kindlustusandjale esitatud andmete muutumisest. 

— Teatada Kindlustusandjale koheselt kahjujuhtumist telefonil +372 5 68 68 668, e-posti aadressil ravi.kahjud@bta.ee või 
BTA kodulehe iseteeninduse või BTA ravikindlustuse mobiilirakenduse “BTA Eesti” kaudu. 

 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud poliisil ja arvel. Tavaliselt tasutakse kindlustusmakse arve alusel 
pangaülekandega. Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, tuleb osamaksed tasuda poliisil 
näidatud summas ja tähtajaks. 

 
 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval, tingimusel, et kindlustusmakse on tasutud arvel kajastatud tähtajaks. 
Kui Tööandja ravikindlustuse leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis kindlustuskaitse hakkab kehtima mitte varem kui 
kindlustusmakse laekumisest Kindlustusandja (kindlustusmaakleri) kontole.  

Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi viimasel päeval kell 24.00. 

 
 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Tööandja ravikindlustuse lepingu lõpetamiseks tuleb Kindlustusvõtjal esitada sooviavaldus Kindlustusandjale kirjalikus 
taasesitatavas vormis. Üldjuhul saab kindlustuslepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid poolte kokkuleppel või seaduses 
sätestatud alustel. 
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