Hea koostööpartner

Saadame Teile info selle kohta, mida toob kaasa Brexiti üleminekuperioodi lõppemine haigekassa
lepingupartnerile. Brexit puudutab haigekassa lepingupartnereid peamiselt seoses Euroopa
ravikindlustuskaardi ja plaanilise välisraviga.
Ühendkuningriik (ÜK) lahkus Euroopa Liidust (EL) 1. veebruaril 2020 väljaastumislepinguga.
Kuni 31. detsembrini 2020 kehtib üleminekuperiood, mille jooksul on ÜK veel seotud Euroopa Liidu
õigusega. Üleminekuperioodil kehtivad muutusteta ka sotsiaalkindlustusalased õigused.
Alates 01.01.2021 kohaldatakse EL-i ja ÜK vahel väljaastumislepingut. Seega lõpeb 31.12.2020
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 883/2004 kohaldumine ÜK-s kindlustatule EL-is, sh Eestis,
ja ka vastupidi.
Erand kehtib EL-is ja ÜK-s kindlustatud inimestele, kes on kaetud väljaastumislepinguga. Need on
inimesed, kes on 31.12.2020 piiriüleses olukorras1.

Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC)
Alates 01.01.2021 ei saa Ühendkuningriigis kindlustatud inimesed enam Euroopa Liidus (sh Eestis)
viibides vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
NB! Erandina saavad väljaastumislepinguga kaetud ÜK-s kindlustatud inimesed vajaminevat
arstiabi ainult juhul, kui nad esitavad ravi- või tervishoiuasutuses joonisel 1 kujutatud uue
Euroopa ravikindlustuskaardi.
ÜK lipuga Euroopa ravikindlustuskaardi omamine näitab, et inimesele laienevad väljaastumislepingus
sätestatud õigused ja ta on üleminekuperioodi lõppedes piiriüleses olukorras. ÜK alustas uute kaartide
väljastamist alates käesoleva aasta novembrist.
ÜK väljastab kahte tüüpi kaarte. Joonisel 1- on välja toodud antud kaartide erinevused ja kuidas neid
ära tunda.

Piiriülene olukord tähendab, et ÜK-s kindlustatu viibib/elab EL-is pärast üleminekuperioodi lõppu ja tal on õigus
viibimiskoha riigis saada vajaminevat arstiabi kuni ÜK-sse naasmiseni. Samad õigused kehtivad ka EL-is kindlustatule,
kes viibib/elab ÜK-s pärast üleminekuperioodi lõppu.
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CRA-väljaastumise märge

ÜK lipuga hologramm
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ÜK eristab kaartide väljastamisel
õpilasi. Õpilastele väljastatake kaart,
millel on riigi tähis, teistel kaartidel
on CRA tähis.
Eestis kehtib CRA ja EE tähisega
kaart

Joonis 1. Uuel Ühendkuningriigi Euroopa ravikindlustuskaardil, mis on Eestis kehtiv, on esiküljel
Ühendkuningriigi lipuga hologramm, CRA või EE märge. Oluline on siin kohal järgida, et kaardil
oleks CRA või EE märge. Riigi tähise kohale ei tohi olla teise riigi lühendit.
NB! Kui kaardil on märgitud mõne teise riigi tähis (BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT,
CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE,IS, LI, NO, CH),
siis ei ole isikul õigust saada vajaminevat arstiabi Eestis.
Uuel kaardil
puuduvad EL tähed

Joonis 2. Uuel Ühendkuningriigi ravikindlustuskaardil puudub Euroopa Liidu tunnus – 12 tähte.
See on asendatud hologrammiga, millel on Ühendkuningriigi lipp (vt joonist 1).

Kui ÜK-s kindlustatu vajab Eestis viibides ootamatult arstiabi, peab ta alates 01.01.2021 selle eest ise
tasuma, kui tal ei ole ÜK lipuga ravikindlustuskaarti (vt joonist nr 1).
Vältimatu arstiabi on endiselt kõigile Eestis viibivatele inimestele tasuta.
Näide 1. Peter, kes on pärit Ühendkuningriigist, asus 2020. aasta septembris õppima Tallinna Ülikooli.
Tema õpingud kestavad kuni 2023. aastani. Kuna Peter on üleminekuperioodi lõpus piiriüleses
olukorras, kehtib tema suhtes väljaastumisleping. Seetõttu väljastas ÜK kindlustusasutus Peterile uue
ÜK ravikindlustuskaardi (vt joonist 1), kus on kujutatud riigi tähis EE ja ÜK lipuga hologramm). Selle
kaardi alusel on Peteril õigus saada Eestis vajaminevat arstiabi ka juba 2020 aastal kuni kaardi
kehtivusaja lõppemiseni. Peterile osutatud arstiabi eest esitab raviasutus arved haigekassale.
Näide 2. Mary, kes on Ühendkuningriigis kindlustatud, tuleb Eestisse reisile 3. jaanuaril 2021. Ta vajab
siinviibimise ajal arstiabi ja näitab raviasutuses Euroopa ravikindlustuskaarti, millel ei ole ÜK lipuga
hologrammi– sellisel juhul peab Mary vajamineva arstiabi eest ise maksma.
Näide 3. Felix õpib Soome ülikoolis ja tuleb jaanuaris 2021 Eestisse reisile. Ta vajab Eestis viibides
arstiabi ja esitab raviasutuses ÜK lipuga ravikindlustuskaardi, millel on peal tähis FI. Felix peab Eestis
oma vajamineva arstiabi eest ise tasuma, kuna tema kaart kehtib ainult Soomes.
Näide 4. Anne on ÜK pensionär ja elab Soomes. Anne tuleb märtsis 2021 Eestisse reisile. Ta vajab
Eestis viibides arstiabi ja esitab raviasutuses ÜK lipuga ravikindlustuskaardi, millel on peal tähis CRA.
Annel on õigus saada Eestis vajaminevat arstiabi ja talle osutatud arstiabi eest esitab raviasutus arved
haigekassale.
Kuni 2020 aasta lõpuni on kehtiv ka ÜK poolt varasemalt väljastatud ravikindlustuskaart, millel
puudub lipuga hologramm ja samal ajal ka ÜK poolt väljastatud hologrammiga
ravikindlustuskaart.

Plaaniline ravi Ühendkuningriigis väljastatud vormide S2 ja E112 alusel
Kui Eestisse tuleb ÜK-st ravile patsient, kel on kaasas vorm S2, millele märgitud raviperiood kehtib
alates 2021. aastast (nt 05.01.2021–16.02.2021), peab raviasutus S2/E112 vormi aktsepteerima.
Samuti saab Eesti Haigekassa välja anda S2 vorme ÜK-sse ravile suundumiseks juhtudel, kui plaanilise
välisravi taotlus on esitatud haigekassale enne 01.01.2021.
Haigekassale arvete edastamine Ühendkuningriigis
ravikindlustuskaardi alusel jätkub vanaviisi.
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