d

H Hambaravikindlustus
Kindlustustoote teabedokument: Kindlustuskaitsepakett PRONKS
Kehtib alates 10.12.2019

Kindlustuse turustaja: kindlustusmaaklerettevõte Northern1 International Insurance Brokers OÜ (reg.nr
12806139, aadress Tartu mnt 84A-M302, 10112 Tallinn), mis on kantud Finantsinspektsiooni
kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee).

Kindlustusandja on XL Insurance SE (reg.nr 641686), mis kuulub Iirimaa Keskpanga järelvalve alla.

NB! Käesolev dokument on vaid lühikokkuvõte hambaravikindlustuse kindlustuskaitsest. Täielik lepingueelne ja
lepinguline teave ka. hambaravikindlustuse tingimused on kättesaadavad veebilehel www.hambaravikindlustus.ee

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?
ravi mis on mõeldud hammaste, mis puudusid

1. REGULAARNE HAMBARAVI.

enne

Maksimaalne kindlustussumma

alguskuupäeval

kindlustusperioodis: €1000

asendamiseks;
olemasolevate

piirhinnad raviteenuste kohta

Suusisene röntgenülesvõte

ü

Panoraamröntgenülesvõte

ü

3D röntgenülesvõte

või

mis

alguskuupäeva
eemaldati

või

hamba

eemaldamisele kehtestatud ooteaja jooksul,

Röntgenülesvõtted: kuni €30 kindlustusperioodis &
ü

kindlustuslepingu

asendamine;

hambakroonide

ja

sildade

üldanesteesia või intravenoosne tuimestus;
suusisene

kirurgia,

näiteks

kirurgiline eemaldamine;

haige

hamba

implantaat ja implantaadikroon;
ortodontiline ravi;

Kergemad ravitööd: kuni €280 kindlustusperioodis &

ravi, mis toimus enne kindlustusperioodi

piirhinnad raviteenuste kohta

alguspäeva või ravi mida osutati peale

ü

Tuimastus – 2 visiidi kohta

ü

Täidis – 3 täidist (1 täidis hamba kohta)

ü

Proteesi murru parandus

ü

Hamba eemaldamine

kindlustusperioodi lõppu;
ravi, mis ületab protseduuride maksimaalset
kordade arvu aastas, aastast, ravigrupile või
raviteenustele kehtestatud maksimaalset
kindlustussummat;
kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt

Raskemad ravitööd: kuni €690 kindlustusperioodis &
piirhinnad raviteenuste kohta
ü
ü

Kroon, sild ja kroonimistööd – 1 kroon
Juurekanali

ravi

–

3

hammast

(1

kuni

vajalik;
mitu

proteeside asendamine, kui need on saanud
kahjustada ajal mil neid ei kantud;

juurekanalit) aastas

ravi, mis on seotud kahju või vigastustega mis on

2. ÕNNETUSJUHTUMI HAMBARAVI.

ajal ning kui ole kantud nõuetekohast hamba-,

Maksimaalne kindlustussumma
kindlustusperioodis: €1000

3. SUUVÄHI RAVI.

Maksimaalne kindlustussumma
eluea kohta: €5000

põhjustatud füüsilises kontaktspordis osalemise
suu- või peakaitset;
suuvähi, mille on põhjustanud suitsetamine või
tubakatoodete närimine (sealhulgas
beetlipähklite mahl), ravi;

ravi, millega kaasneb vajadus haigla-, päeva- või
ambulatoorseks raviks v.a. suuvähi ravi korral.

Täielik nimekiri välistustest on kirjas hambaravikindlustuse tingimustes.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!
!

Hambaravikindlustusega saavad liituda 19 - 70 aastased

90 päevane ooteaeg regulaarse hambaravi ja suuvähi ravitöödele

Kus ma olen kindlustatud?
ü

Regulaarsele hambaravile toimib kindlustuskaitse vaid Eesti hambaravikliinikute raviteenustele

ü

Õnnetusjuhtumi hambaravile toimib kindlustuskaitse nii Eestis kui välismaal teostatud ravile

ü

Suuvähi ravi korral toimib kindlustuskaitse vaid Eesti raviasutuste, mis sellist teenust pakuvad, ravile

Millised on minu kohustused?
•

Kindlustusega liitumiseks esitama avalduse ja tagama selles esitatud teabe õigsuse.

•

Tasuma kokkulepitud summas ja korras kindlustusmakseid

•

Kui peale kindlustusavalduse esitamist toimub Teie andmetes olulisi muutusi teavitama sellest
esimesel võimalusel kindlustuse turustajat

•

Teavitama kindlustuse turustajat juhul kui Teil on sama kindlustuskaitse osas mõni muu
kindlustusleping

Millal ja kuidas ma tasun kindlustusmakse(id)?
Kindlustusmakse või esimene osamakse tuleb tasuda liitumise hetkel vastavalt turustaja poolt

võimaldatud makseviisile (1 osamaksena läbi pangalingi, 3 osamaksena läbi InBank lahenduse SLICEin3
või 12 osamaksena kasutades deebet-või krediitkaarti läbi EveryPay makseviisi)

Millal kindlustuskaitse algab ja millal lõpeb?
Kindlustusleping ja kindlustuskaitse hakkab kehtima kindlustusperioodi alguspäeval ja see pikeneb 12

kuu möödudes järgmiseks kindlustusperioodiks kui Te ei ole avaldanud soovi see katkestada teavitades
sellest kindlustuse turustajat 1 kuu enne jooksva kindlustusperioodi lõppu

Kindlustusleping jõustub kui kindlustusmakse või esimene osamakse on tasutud ja vastav summa laekub
kindlustuse turustaja arvelduskontole ning viimane kinnitab kindlustuslepingu sõlmimist saates
kindlustuspoliisi Teie e-posti aadressile

Kuidas ma lepingut tühistan?
Teil on õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest. Tähtajatu
kindlustusleping saate katkestada teatades sellest kindlustuse turustajat 1 kuu enne jooksva
kindlustusperioodi lõppu

