TEENUSTE EEST TASUMISE KORD
RAVI FINANTSEERIMINE EESTI HAIGEKASSA POOLT

Unimed Kliinikud OÜ (edaspidi Unimed Kliinikud) on Eesti Haigekassa (edaspidi: Haigekassa)
pikaajaline lepingupartner. Koostöö hõlmab:
Alla 19-aastaste laste hambaravi, haiguste profülaktikat ja ortodontilisi teenuseid. Haigekassa
tasub alla 19-aastaste kindlustatute ainult nende hambaravi teenuste eest, mis on kirjas Eesti
Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.
Haigekassa kompenseerib pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele Unimed
Kliinikutes tehtud proteesitöödest 260 eurot (1 kord 3 aasta jooksul).
Täiskasvanute (vähemalt 19 aastane) kompenseerib HK kuni 40 euri aastas läbi täiskasvanute
haigekassahüvitise (THH)
Haigekassa poolt tasutud teenuste puhul kehtib patsientidele visiiditasu 5 eurot
(Ravikindlustuse seadus § 72 lg 1).
Visiiditasu ei võeta (RaKS § 72 lg 5):
• rasedatelt (rasedakaardi esitamisel)
• alla kahe aastastelt lastelt
• kui Unimedi arst on ise suunanud terapeudile või teisele arstile
Haigekassa tasub pärast isiku 19-aastaseks saamist hambaravi eest veel ühe aasta jooksul ainult
juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist ja vastav märge
on selgesõnaliselt fikseeritud ravikaardis. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja
juures, kus ravivajadus tuvastati.
Haigekassa poolt finantseeritakse ravi Unimed Kliinikutele eraldatud ravijuhtude täitumiseni.
Täpsemat infot saab sel juhul registratuurist administraatorilt või raviarstilt.

RAVI FINANTSEERIMINE PATSIENDI POOLT
Tasuliste teenuste eest tasub patsient vastavalt Unimed Kliinikute kehtivale hinnakirjale. Unimed
Kliinikutel on õigus hinnakirja muuta. Hinnakirjadega saab tutvuda kliinikute registratuurides. Ravi
täpsem maksumus kujuneb pärast arsti konsultatsiooni. Hinnakalkulatsioon ei pruugi olla lõplik,
kuna ravitöö käigus võib ilmneda täiendavate ravitööde vajadus.
Raviteenuse eest tasumiseks on Unimedi Kliinikutes erinevad võimalused:
- sularaha,
- kaardimakse,
- järelmaks (Medicredit)
- Unimedi kinkekaart
Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetest ei ole meie kliinikus
võimalik tasuda sularahas arveid, mis on summas 10 000 eurot või enam. Arvete eest on võimalik
tasuda maksekaardiga või suuremate tehingute puhul ka eelnevalt pangaülekandega.

Kui patsient tühistab oma visiidi vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega
või ei ilmu kokkulepitud ajal visiidile, on Unimed Kliinikutel õigus nõuda patsiendilt tasu vastavalt
kehtivale hinnakirjale. Etteteatamine annab võimaluse teistele patsientidele ja lühendab
ravijärjekordi.
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