PROTEESIHÜVITIS
Alates 1. jaanuarist 2018 muutub
proteeside hüvitamise kord ning
soodustust saab kasutada ainult nende
hambaarstide juures, kes on sõlminud
haigekassaga vastava lepingu.

PROTEESIHÜVITIS

Proteeside hüvitis on kolmeks aastaks
260 eurot.
Proteesitegija juurde aega kinni
pannes tasub kindlasti üle küsida, kas
arstil on hüvitise pakkumiseks haige
kassaga leping. Hambaarstid, kelle
juures saab soodustust kasutada,
leiab ka haigekassa kodulehelt www.
haigekassa.ee/hambaravi.
Alates 2018. aastast arvestatakse
proteeside hüvitise summa raviarvelt
maha
kohe
hambaarsti
juures
maksmise hetkel. Patsient ei saa enam
tagantjärele
haigekassale
taotlust
esitada, sest arveldus toimub otse
proteesitegija ja haigekassa vahel.

NB! Kuni 31. detsembrini 2017
saadud proteesiteenuste eest on
võimalik avalduse alusel haige
kassast hüvitist taotleda kuni
31. jaanuarini 2018.

PROTEESIHÜVITISE NÄIDE
1. Marta esimesed hambaproteesid valmisid 195,78 euro eest 7. mail 2015. Marta
esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist
tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal kolmeaastane hüvitise
periood. Haigekassa maksis Marta arveldusarvele 195,78 eurot ja Martal jäi kolme
aasta jooksul kasutada veel 59,87 eurot.
2. 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti
poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot. Haigekassa
hüvitas Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot =
59,87 eurot).
3. Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise limiit 260 euroni. Kui Marta
kasutab alates 01.07.2017 hambaproteesi teenuseid, on tal õigus täiendavale
mitterahalisele hüvitisele summas 4,35 eurot. Kuna nüüd on Marta kogu
proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates
2018. aasta 8. maist.
4. Alates 2018. aastast kontrollib Marta aega kinni pannes, kas hambaarstil on
proteesihüvitise pakkumiseks haigekassaga leping. Enam ei pea Marta pärast
arstikülastust haigekassale ühtegi dokumenti esitama, sest proteesihüvitis
arvestatakse raviarvest maha kohe arsti juures maksmise hetkel.

KES SAAVAD
PROTEESIHÜVITIST?
Proteesihüvitisele on õigus järgmistel
ravikindlustatud inimestel:
• töövõimetuspensionärid;
• vanaduspensionärid;
• osalise või puuduva töövõimega
inimesed;
• üle 63-aastased ravikindlustatud
eakad.

ROHKEM INFOT HÜVITISE JA
HAMBARAVIPARTNERITE
KOHTA LEIATE:
• Haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee/hambaravi
• Haigekassa klienditelefonilt
(+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30)
• Klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee
• Riigiportaalist www.eesti.ee teenuse
alt “Hambaravi- ja proteesiteenuste
info”

HAIGEKASSA KLIENDITELEFON (+372) 669 6630
www.haigekassa.ee, e-post: info@haigekassa.ee

