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Kindlustustoote teabedokument
Kindlustusandja on AmTrust International Underwriters Designated Activity Company (DAC), registreeritud Iirimaal (nr 169384) aadressil
6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48 ja reguleeritud Iirimaa kekspanga poolt numbri C33525 all.

Äriühing: AmTrust International Underwriters DAC

Toode: Cavitas hambaravikindlustus

Käesolev dokument on vaid lühikokkuvõte kindlustuskaitsest. Täielik Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste dokument
on kättesaadavad veebilehel www.cavitas.ee

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Hambaravikindlustus on kindlustus, mis hüvitab kindlustatud isikule tema Eestis tekkivad hambaravikulud kuni kindlustuslepingus kokkulepitud reeglite ja individuaalsete limiitide ulatuses.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Hambaravi kindlustushüvitis makstakse välja kuni
väikseima summani, kas selleks on raviteenuse hind
hambaravikliiniku
raviarvel
või
sätestatud
kindlustussumma raviteenuse (vt kindlustuslepingu
tingimuste lisa A) kohta.
Kindlustushüvitist makstakse välja kuni kas raviteenusele,
ravikategooriale
või
aastase
kindlustussummani
kindlustatud isiku kohta aastas vastavalt valitud
kindlustuskaistepaketile:
PRONKS

HÕBE

Profülaktilised menetlused (hammaste kontroll,
ladestuste eemaldamine, puhastus, poleerimine,
pesu, fluoroteraapia ja muu sarnane)
Kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt vajalik
Puuduolevate hammaste ravi
Hambaproteeside asendamine, kui need on saanud
kahjustada ajal mil neid ei kantud
Ehetest põhjustatud kahjustused
Hambaarsti poolt garanteeritud või vigane ravi

KULD

Hooletusest tekkinud
vigastuste ravi

Maksimaalsed kindlustussummad aastas
1200 EUR

2000 EUR

3000 EUR

Anesteesia &
Diagnostika

75
EUR

75
EUR

75
EUR

Restauratiivne
ravi

250
EUR

250
EUR

250
EUR

Kokku aastas:

või

tahtlikult

tekitatud

Ortodontiline ravi
Teise kindlustuse poolt hüvitatav ravi
Ravi mille aastane kindlustussumma raviteenuse
kohta on ületatud
Muud välistused kindlustuslepingu tingimuste järgi

Täidised k.a ajutised, ajutised kroonid, ajutine sild jms
Juureravi

375
EUR

375
EUR

375
EUR

Kirurgia (k.a
igemeravi)

500
EUR

500
EUR

500
EUR

Hamba eemaldamine, parodontaalne operatsioon, väike
igemete kirurgia, hamba transplantatsioon jms
Kroonid, sillad,
keraamilised
täidised

Ei kohaldu

250
EUR

400
EUR

Kõik kroonid, poolkroonid, keraamilised täidised jms
(inlay/onlay)
Proteesid
Ei kohaldu
250
500
EUR
EUR
Implantaaditööd

Ei kohaldu

300
EUR

900
EUR

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

!

Täidise hüvitis hamba kohta kehtib 3 aastat. Juba
olemasoleva täidise asendamine uuega kuulub
kindlustuskaitse alla vaid siis kui täidis on vähemalt 3
aastat vana.

! Krooni, silla või keraamilise täidise e. panuse (inlay/onlay)
hüvitis hamba kohta kehtib 5 aastat. Juba olemasoleva
krooni, silla või keraamilise täidise asendamine uuega
kuulub kindlustuskaitse alla vaid siis kui see on vähemalt
5 aastat vanad.

! Hambaproteesi hüvitis kehtib 5 aastat. Juba olemasoleva

hambaproteesi
asendamine
uuega
kuulub
kindlustuskaitse alla vaid siis kui see on vähemalt 5 aastat
vana.

! Teatud ravi kuulub kindlustuskaitse alla vaid siis kui sellele
on taotletud kindlustusjuhtumite käsitleja eelkinnitus
enne sellise ravi algust.

Kus ma olen kindlustatud?
KIndlustuskaitse alla kuuluvad Eestis, Terviseameti poolt litsentseeritud hambaarstide poolt, teostatud
raviteenused.

Millised on minu kohustused?
Kindlustatud isik peab tasuma oma hambaravi eest ja esitama kindlustusjuhtumi esitamise vormi 6 kuu jooksul peale ravi
toimumist ja raviarve väljastamist.
• Täidetud kindlustusjuhtumi esitamise vorm koos raviarve ja selle tasumist kinnitava maksekorralduse koopiaga (v.a
sularaha makes korral) tuleb esitada kindlustusjuhtumite käsitlejale läbi veebilehe https://kindlustusjuhtumid.cavitas.ee
• Kui kindlustatud isikul tekib kindlustusperioodi jooksul vajadus kasutada raviteenuseid, nagu hamba transplantatsioon e.
hambasiirdamine, krooni (k.a poolkrooni), panuse või silla paigaldus, implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni
paigaldus ning teised implantaadiga seotud raviteenused või osalise või totaalproteesi (ülemine ja alumine lõualuu)
paigaldus, tuleb kindlustatud isikul taotleda nimetatud ravi eelkinnitus.
•

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse kindlustatud isiku kohta aastas tasutakse kindlustusvõtja (tööandja) poolt.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustatud isiku kindlustuskaitse algab kollektiivse kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusvõtja (tööandja) ja
kindlustusandja vahel või kuupäeval, mil kindlustatud isik liidetakse kollektiivsesse kindlustuslepingusse.
Kindlustatud isiku kindlustuskaitse alguskuupäev on märgitud kindlustatud isikule väljastataval kindlustuspoliisil.
Kindlustatud isiku kindlustuskaitse lõpeb kõige varem järgmistest kuupäevadest:
• Töösuhte lõppemisel kindlustatud isiku ja kindlustusvõtja vahel
• Kindlustatud isiku 70. sünnipäevale järgneval uuendamise kuupäeval
• Kindlustatud isiku surma korral

Kuidas ma lepingu lõpetan?
Kindlustatud isik on kindlustatud kollektiivse kindlustuslepingu, mis on sõlmitud kindlustusvõtja (tööandja) ja
kindlustusandja vahel sõlmitud kollektiivse kindlustuslepingu, alusel.
Nii kindlustusvõtjal (tööandja) kui ka kindlustusandjal on õigus lõpetada kollektiivne kindlustusleping selle
lõppkuupäeval teatades oma soovist kindlustuse turustajat vähemalt 90 päeva enne kindlustuslepingu
lõppkuupäeva.

