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Käesolev dokument on lepingueelne teave kindlustustoote kohta ja annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument
ei ole siduv personaalne kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega aadressil
tingimused.if.ee.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Tervisekindlustus on ravikulukindlustus. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Ambulatoorne arstiabi – võimaldab pöörduda
tasulisele eriarsti konsultatsioonile ilma perearsti
saatekirjata. Hüvitatakse arsti külastuse visiiditasu ning
meditsiiniliselt näidustatud ning arsti saatekirjaga
määratud analüüside, uuringute ja protseduuride tasu.

Kindlustatud ei ole:
töötajate tervisekontroll
tervisetõendite väljastamise kulu
sünnitusabi

Ambulatoorne taastusravi – hüvitatakse arsti poolt
määratud ambulatoorsele taastusravile tehtud
kulutused.

operatsioonid nägemisteravuse korrigeerimiseks
iluteenused sh plastiline kirurgia

Haiglaravi – võimaldab kiirendada plaanilisele haiglaravile pääsemist, kasutades tasulist teenust.

pereplaneerimise teenused sh viljatuse raviga seotud
teenused

Vaktsineerimine – hüvitatakse vaktsineerimise kulud
vastavalt valitud kindlustussummale.

füüsilise koormuse testid
ortodontia sh breketiravi, hammaste proteesimine, kroonimine, implantaatide paigaldus

Retseptiravimid – hüvitatakse arsti poolt välja
kirjutatud Eestis müüdava retseptiravimi ostmise kulu.

suguhaiguste, vaimuhaiguste, sõltuvushaiguste,
unehäirete, depressiooni ravi ja diagnostika

Hambaravi – hüvitatakse kulud hambaravi järgmiste
protseduuridele: konsultatsioon, raviplaani
koostamine, stomatoloogiline ravi sh. hamba väljatõmbamine, suuhügieeniteenused, stomatoloogiline
kirurgia, röntgen, narkoos (sh tuimestav süst).

alternatiivmeditsiini teenused
kindlustatu transpordikulu

Prillid, kontaktläätsed – hüvitatakse prillidele või
kontaktläätsedele tehtavad kulutused juhul, kui
nägemisteravus on muutunud.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Taastusravi haiglas – hüvitatakse haiglaravi vajava
haiguse või trauma järgselt arsti poolt määratud
taastusravi haiglas, millega alustatakse 60 päeva
jooksul haiglaravi lõppemisest.

Haiglaravi peab olema enne teenuse kasutamist
Iﬁga kooskõlastatud.
Uuringute, analüüside ja protseduuride jaoks on
vajalik arsti saatekiri.
Vaktsineerimine peab olema teostatud meditsiiniasutuse ruumides.
Kõigil kindlustuskaitsetele rakendatakse omavastutust
vastavalt poliisil väljatoodud määrale.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskaitse kehtib Eestis.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Teatada andmete muutumisest.
Täita kindlustustingimustes sätestatud ohutusnõudeid.
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Teatada viivitamatult kindlustusjuhtumi tekkimisest.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus ja/või kindlustustingimustes.
Kindlustuse eest saab tasuda pangaülekande või pangakaardiga.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus märgitud kuupäeval eeldusel, et on tasutud esimene kindlustusmakse.
Kindlustuleping sõlmitakse tähtajatult ning see koosneb ühest või mitmest kindlustusperioodist.

Kuidas ma lepingu lõpetan?
Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
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Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole posti (sh e-posti) teel.

