
Haigekassa                                                                       Perearst 

Kinnitatud  
Eesti Haigekassa juhatuse  

21. detsembri 2004.a otsusega nr.264   
  
 

ÜLDARSTIABI RAHASTAMISE LEPING NR. ……… 
 
Käesolev leping on sõlmitud “_”_____________200__a.  
Eesti Haigekassa (edaspidi “Haigekassa” või “Pool”)  
Registrikood: 74000091  
Esindaja: Haigekassa __________osakonna direktor ________________ , haigekassa 
juhatuse ________ 200 _a. otsusega nr______ antud volituste alusel.  
Aadress:  
Kontaktandmed: telefon _____________, faks___________ E-post______________  
Arvelduskonto:  

 
ühelt poolt  
ja  
…………………………………………. (edaspidi “Perearst” või “Pool”)  
Registrikood:  
Esindaja:  
Aadress:  
Kontaktandmed: telefon _____________faks ________________E-
post____________  
Arvelduskonto:  

 
teiselt poolt  
sõlmivad käesoleva üldarsti rahastamise lepingu (edaspidi Leping).  
Lepingu objekt on Perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikutele üldarstiabi teenuste osutamine 
Perearsti poolt ja kindlustatud isikute eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine Haigekassa poolt.  
Käesoleva lepingu lahutamatud osad on:  
lisa 1 - üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused;  
lisa 2 - perearsti/perearstide nimistus/nimistutes olevate isikute loetelu elektroonilisel kujul;  
lisa 3 - 6 perearsti teenuse kvartaalne rahaline arvestus;  
lisa 8 -  üldarstiabi osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele; 
lisa 9 - perearstide tulemustasu rakendusjuhis  
lisa 10 - andmevahetus EHK ja lepingupartneri vahel  
lisa 11 - pearahasiseste tegevuste koodid 
  
Käesolev leping on koostatud ja alla kirjutatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 
millest üks jääb Haigekassale ja teine Perearstile.  
Käesolev leping kehtib “……” ……………….. 200….a. kuni “_____”_______________200__.a.  
 
Haigekassa kontaktisik on ...........................  
Perearsti kontaktisik on ..............................  
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Lisa 1 Üldarstiabi rahastamise lepingu 
üldtingimused 
 
1. Üldsätted 
1.1 Perearst osutab tema nimistusse (edaspidi nimistu) 
kantud kindlustatud isikutele üldarstiabi teenust 
(edaspidi teenus) tagades õigusaktides ja Lepingus 
kokkulepitud üldarstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi 
tingimuste täitmise.  
1.2 Haigekassa võtab kindlustatud isikule osutatud 
teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle õigusaktides 
ja Lepingus ettenähtud tingimustel ja korras. 
  
2. Üldarstiabi teenuse osutamine  
2.1 Üldarstiabi teenuse osutamisel Perearst kohustub:  
2.1.1 osutama oma nimistusse kantud kindlustatud 
isikutele vajalikke teenuseid kogu Lepingu kehtivuse 
ajal;  
2.1.2 leppima kokku oma nimistusse kantud 
kindlustatud isiku ettepanekul tema ajutisel viibimisel 
teise perearsti piirkonnas temale üldarstiabi osutamise 
ulatuse ja tasumise korra teise piirkonna perearstiga;  
2.1.3 väljastama punktis 2.1.2 nimetatud juhul 
kindlustatud isikule saatekirja tema teise perearsti 
tegevuspiirkonnas viibimise ajaks;  
2.1.4 väljastama üldarstiabi osutamisel teise perearsti 
nimistusse kuuluvale kindlustatud isikule väljavõtte 
tervisekaardist;  
2.1.5 suunama kindlustatud isiku vajadusel 
konsultatsioonile ja/või ravile Haigekassaga ravi 
rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja 
juurde või Haigekassaga kirjalikult kokku lepitud 
tervishoiuteenuse osutaja juurde.  
2.2 Perearstil ei ole õigus nõuda, et kindlustatud isik 
osaleks “Ravikindlustuse seaduse” § 30 lõike 1 alusel 
Vabariigi Valitsuse kehtestatud “Eesti Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetellu” (edaspidi tervishoiuteenuste 
loetelu) kantud ja meditsiinilisel näidustusel osutatud 
teenuse eest tasumisel muul viisil, kui “Ravikindlustuse 
seaduse” 6. jaos sätestatud alustel ja tingimustel.  
 
3. Vältimatu arstiabi osutamine  
3.1 Perearst osutab vältimatut arstiabi teise perearsti 
nimistusse kantud kindlustatud isikule võtmata tasu 
pearaha sisse arvestatud uuringute ja protseduuride eest 
ning esitamata arvet perearstile, kelle nimistusse 
kindlustatud isik on kantud. Vajaliku arstiabi ulatuse 
määrab igal konkreetsel juhul vältimatut arstiabi 
osutanud perearst.  
3.2 Kui vältimatu arstiabi osutamisel on kindlustatud 
isiku tervislikust seisundist tulenevalt vajalik teha 
uuringuid ja protseduure, mis ei ole arvestatud pearaha 
sisse, ei või Perearst võtta nende eest tasu kindlustatud 
isikult.  
3.3 Punktis 3.2 nimetatud juhul esitab Perearst arve 
perearstile, kelle nimistusse kantud kindlustatud isikule 
vajalikke uuringuid ja protseduure tehti. Vajalike 
uuringute ja protseduuride ulatuse määrab igal 
konkreetsel juhul vältimatut arstiabi osutanud perearst.  
                                                              

4. Üldarstiabi kättesaadavuse tagamise tingimused  
4.1 Üldarstiabi kättesaadavuse tagamiseks Perearst 
kohustub:  
4.1.1 korraldama patsientide vastuvõtu 5 tööpäeval 
nädalas vähemalt 4 tundi päevas, kusjuures vähemalt 1 
vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal (kuni kella 18.00);  
4.1.2 pikendama käesoleva lepingu punktis 4.1.3. 
määratud kättesaadavuse tagamiseks vajadusel vastuvõtu 
aegu;   
4.1.3 tagama ägeda tervisehäirega kindlustatud isiku arsti 
vastuvõtule pääsemise pöördumise päeval, kroonilise ja 
muu haigusega kolme tööpäeva jooksul, v.a. juhul, kui 
patsiendiga lepitakse kokku teisiti;  
4.1.4 korraldama perearsti ajutise äraoleku korral 
asendamise teise perearsti poolt. Perearst kannab 
Lepingust tulenevat materiaalset vastutust asendava arsti 
tegevuse eest;  
4.1.5 teavitama koheselt Haigekassat vastuvõtuaegade ja 
vastuvõtu toimumise asukoha muutumisest ning õe töölt 
lahkumisest ja töölevõtmisest, esitades haigekassale õe 
kvalifikatsioonitunnistuse;  
4.1.6 arvestama kindlustatud isiku oma nimistusse 
kuuluvaks hiljemalt avalduse esitamise kuule järgneva 
kalendrikuu esimesest päevast;  
4.1.7 võtma tööle abiarsti üle 2300 isikuga nimistu 
teenindamiseks; 
4.1.8 korraldama pereõe iseseisva vastuvõtu vähemalt 3-l 
päeval nädalas; 
4.1.9 panema nähtavas kohas välja teabe abiarsti ja pereõe 
vastuvõtuaegadest. 
 
5 Üldarstiabi kvaliteedi tagamise tingimused  
5.1 Üldarstiabi kvaliteedi tagamiseks Perearst:  
5.1.1 paneb nähtavas kohas välja informatsiooni tasuliste 
teenuste loetelu, hinnakirja ja teenuste osutamise 
tingimuste koha  ning Haigekassa ja Tervishoiuameti 
kontaktandmed, kuhu  kindlustatud isikud võivad 
pöörduda oma õiguste kaitseks ettepaneku või 
kaebusega;  
5.1.2 peab kindlustatud isikute kohta tervishoiuteenuste 
osutamist tõendavaid dokumente vastavalt sotsiaalministri 
poolt kinnitatud nõuetele;  
5.1.3 teeb enne konsultatsioonile suunamist kindlustatud 
isikule vajalikud uuringud ja annab talle kaasa 
saatekirja/väljavõtte tema senise haiguse kulu, tehtud 
uuringute ja ravi kohta ning püstitab konsultatsioonile 
suunamise eesmärgi;  
5.1.4 annab oma nimistust lahkuvale patsiendile kaasa 
väljavõtte või koopia patsiendi tervisekaardist; 
5.1.5 võtab lapse vaktsineerimisest keeldumise kohta 
lapsevanemalt kirjaliku tõendi. 

5.2 Perearst juhindub oma tegevuses Eesti Perearstide 
Seltsi, teiste erialaseltside ja Eesti Haigekassa poolt 
tunnustatud ravijuhenditest.  
5.3 Perearst lähtub oma töös heast kliinilisest tavast, ravi- 
ja diagnostikamenetluste tõenduspõhisusest ning 
kulutõhususest.  
5.4 Perearst kasutab perearstipraksise töös taatlemisele 
kuuluvat varustust nõuetekohaselt taadelduna.  



                                               3
  

 
Haigekassa                                                                            Perearst 

 

5.5 Haigekassal on õigus tellida meditsiinilise või 
majandusliku tegevuse audit Perearsti töö kohta. 
Meditsiinilise tegevuse auditi tellimisel kuulab 
Haigekassa ära Eesti Perearstide Seltsi ettepaneku 
auditeerija määramiseks.  
5.6 Perearst võimaldab Haigekassa usaldusarstile 
ligipääsu tervishoiuteenuse osutamist tõendavale 
dokumentatsioonile.  
5.7  kehtetu  alates 16.12.2005. a. 
5.8 Perearst informeerib oma nimistu kindlustatud 
isikuid võimalusest kasutada perearsti nõuandetelefoni 
teenust. 
5.9 Tulemustasu taotlev Perearst esitab oma nimistu II 
tüüpi diabeedi, hüpertooniatõve, müokardi infarkti 
läbipõdenute ja hüpotüreoosiga haigete loetelud 
Haigekassale jooksva kalendriaasta 01.01. seisuga 
hiljemalt jooksva kalendriaasta 31.märtsiks punktis 8.1 
kokkulepitud korras (raviarvete elektroonilise 
edastamise programmi TORU kaudu), märkides 
loetelusse varasemate uuringute käigus haigetel 
tuvastatud positiivsed mikroalbuminuuriatesti 
tulemused. 
5.10 Perearst saab hiljemalt antud kalendriaasta 01. 
juuliks Haigekassalt infot oma nimistusse kuuluvate 
isikute kohta, kes kuuluvad rinnanäärmevähi uuringute 
sihtgruppi antud kalendriaastal ning hiljemalt 01. 
oktoobriks antud kalendriaastal infot oma nimistusse 
kuuluvate isikute kohta, kes ei ole käinud 
rinnanäärmevähi uuringutel. 

 
6. Tervishoiuteenuse osutamise eest tasumisele kuuluv 
hind ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmine  
6.1 Kindlustatud isikule osutatud teenuste eest 
Perearstile tasumisele kuuluv hind on kehtestatud 
tervishoiuteenuste loetelus ja Haigekassa võtab 
kindlustatud isikult temale osutatud teenuse eest 
tasumise kohustuse üle tervishoiuteenuste loetelus 
kehtestatud piirhindade ja määrade ulatuses Lepingus 
kokkulepitud korras. 
6.2 Perearst esitab Haigekassale iga kuu 5. kuupäevaks 
eelmise kuu viimase kuupäeva seisuga raviarved 
elektrooniliselt ja koondarve paberil või 
digitaalallkirjastatud dokumendina kindlustatud isikule 
teostatud uuringute, protseduuride ja tegevuste kohta, 
mis vastavalt “Ravikindlustuse seaduse” § 32 alusel 
sotsiaalministri kehtestatud määrusele (edaspidi tasu 
maksmise kohustuse ülevõtmise kord) kuuluvad 
tasumisele kas pearaha arvelt või täiendavalt (ei osutata 
perearsti pearaha arvel) või lisaks eelnimetatutele 
normaalse raseduse jälgimiseks tehtud uuringute ja 
perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele 
lahangule vedamise ja tehtud patoanatoomiliste 
lahangute eest.  
Raviarvele kantakse pearaha sisse arvestatud järgmised 
tegevused koodidega, mis on loetletud käesoleva 
lepingu lisas nr. 11 “Pearahasiseste tegevuste koodid”. 
6.3 Raviarved peavad vastama punktis 6.2 nimetatud 
tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korras kehtestatud 
nõuetele. Raviarvete numereerimise korra kehtestab 
Perearst. Raviarve kuni 8-kohalise numbriväljaga seeria 

ja numbri kombinatsiooni unikaalsus peab olema tagatud 
vähemalt 3 kalendriaasta jooksul.  
6.4 Liiklusõnnetuses kannatanud kindlustatud isikule 
osutatud teenuse eest võtab Haigekassa tasu maksmise 
kohustuse üle ainult juhul, kui nende kohta esitatakse 
raviarve koos Eesti Liikluskindlustuse Fondi või 
kindlustusandja maksmisest keeldumise põhjendatud 
otsuse ärakirjaga maksmisest keeldumise põhjendatud 
otsuse kättesaamise kuule järgneva kalendrikuu 5. 
kuupäevaks.  
6.5 Haigekassa tasub Perearstile Lepingus märgitud 
arvelduskontole ettemaksuna jooksva kuu baasraha, 
pearaha ja lisatasud vastavalt Perearsti rahalise teenuse 
arvestusele mitte hiljem kui kalendrikuu viiendal 
kuupäeval. Pearaha arvestatakse vastavalt perearsti 
nimistusse kantud kindlustatud isikute arvule kvartalile 
eelneva kuu 15.kuupäeval.  
6.6 Haigekassa kontrollib Perearsti poolt kindlustatud 
isikule osutatud teenuste eest esitatud raviarvete vastavust 
kehtestatud nõuetele ja tasub Lepingus märgitud 
arvelduskontole aktsepteeritud arved 20 kalendripäeva 
jooksul alates arve saamise päevast.  
6.7 Haigekassa tasub Perearstile tasu maksmise kohustuse 
ülevõtmise korras kehtestatud teenuste eest aastas kokku 
perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikute eest 
tasutavast pearahast nimetatud korras kehtestatud 
ulatuses.  
 
7. Perearsti aruandlus ja kindlustatute andmete esitamine 
7.1 Perearst kontrollib teenuse osutamise alustamisel ja 
soodusretsepti väljakirjutamisel patsiendi ravikindlustuse 
kehtivust ravikindlustuse andmekogust. Haigekassa 
vastutab ravikindlustuse andmekogus olevate andmete 
õigsuse eest. 
7.2 Andmekogusse pöördumisel tekkinud tõrke korral  
kontrollib Perearst patsiendi ravikindlustust telefoni teel. 
Kui patsiendi ravikindlustus jäi ebaselgeks, esitab 
Perearst koos raviarvega Haigekassale ravikindlustuse 
andmekogusse päringu tegemist tõendava väljatrüki. 
Kindlustatuse kontrollil esinenud tõrke korral, mis on 
tingitud Haigekassast, tasub Haigekassa Perearstile 
raviarve ja soodusravimi retsepti maksumuse.  
7.3 Perearst tagab Haigekassale andmete edastamisel 
andmeturvet reguleerivate õigusaktide ja punktis  11 
toodud konfidentsiaalsus kokkuleppe ning  punktis 8.1  
toodud raviarvete andmete elektroonilise edastamise 
tingimuste täitmise. 
 
8. Raviarvete andmete elektrooniline edastamine  
8.1. Perearst edastab Haigekassale kindlustatud isikule 
osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse 
ülevõtmiseks raviarvete andmed siduspöördumise teel 
andmesidevõrgu kaudu üle turvatud interneti kanali, 
järgides sätestatud andmete koosseisu, struktuuri ja 
edastamise korda, mis on kättesaadavad aadressil: 
http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/toru/. Mainitud 
aadressil on: 
8.1.1 raviarve (RTA) formaat (pdf- dokument);  
8.1.2 raviarve (RTA) XML formaat (xsd dokument);  
8.1.3 raviarvete andmete failide üleslaadimise juhend;  
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8.1.4 raviarvete andmete elektroonilise edastamise 
nõuded;  
8.1.5 krooniliste haigete loendi edastamise formaat ja 
juhend;  
8.1.6 kasutajatunnuse ja parooli taotlus juhul, kui enne 
Lepingu sõlmimist ei toimunud andmete elektroonilist 
edastamist; 
8.1.7 muud vajalikud dokumendid.  
8.2 Andmete edastamine ja vastuvõtmine toimub kõigil 
nädalapäevadel vastavalt punktis 8.1. sätestatule.  
8.3 Perearst järgib infovahetuse turvalisuse nõudeid ja 
hoiab salajas Haigekassalt saadud kasutajatunnused ja 
paroolid. Kui on kahtlus, et paroolid on saanud 
teatavaks kõrvalistele isikutele, on Perearst kohustatud 
koheselt teatama sellest kirjalikult Haigekassale.  
8.4 Perearst teavitab Haigekassat raviarvete andmete 
edastamiseks antud volituste lõppemisest ning taotleb 
kasutajatunnust ja parooli uuele volitatud töötajale. 
 8.5 Perearst võtab tarvitusele organisatsioonilised ja 
tehnilised abinõud andmeturbe nõuete tagamiseks ja 
tagab viirusevaba failide edastamise.  
8.6 Haigekassal on õigus salvestada Perearsti poolt 
elektrooniliselt saadetud raviarvete andmed ning 
kasutada neid vaidluste lahendamisel 
tõendusdokumendina.  
8.7 Haigekassa tagab elektrooniliselt edastatud 
raviarvete andmete turvalisuse ning nendes sisalduvate 
delikaatsete ja muude isikuandmete saladuse hoidmise.  
8.8 Haigekassa tagab pideva raviarvete andmete 
elektroonilise edastamise võimaluse ning kõrvaldab 
tarbetu viivituseta Haigekassast tingitud rikked.  
8.9 Perearst ja Haigekassa ei vastuta sideliinide 
häiretest, elektrikatkestustest jms. tulenevate 
tagajärgede eest, kui need on tingitud pooltest 
mitteolenevatest põhjustest. 
 8.10 Kui Perearstile antud kasutajatunnust ja parooli 
kasutades edastab Haigekassale raviarvete andmed 
elektroonilisel teel kolmas isik, käsitleb Haigekassa 
seda Perearsti poolt antud korraldusena ning Haigekassa 
teabe levimise ja muude tagajärgede eest ei vastuta.  
8.11 Haigekassa teavitab Perearsti raviarvete 
elektroonilise edastamise juhendites tehtavatest 
muudatustest, samuti muudatustest andmete edastamise 
ajast sellise arvestusega, et Perearstile oleks tagatud 
andmete häireteta edastamine.  
8.12 Raviarvete elektroonilise edastamise programmis 
TORU toimub autentimine ID-kaardiga. 

9. Andmete esitamine  
9.1. Haigekassa annab Perearstile:  
9.1.1. kord poolaastas ülevaate tema poolt välja 
kirjutatud soodusravimitest võrdlevalt piirkonna ja Eesti 
keskmisega;  
9.1.2. kord poolaastas ülevaate tema poolt määratud 
uuringutest võrdlevalt piirkonna ja Eesti keskmisega. 
9.2. Perearst edastab nimistusse võetud uute isikute 
andmed haigekassale 5 tööpäeva jooksul, kuid mitte 
hiljem kui iga kuu viimaseks kuupäevaks läbi 
infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee). 
Isikud, kelle kohta ei ole nimetatud tähtaja jooksul 

haigekassale andmeid laekunud, kantakse perearsti 
nimistusse haigekassale andmete laekumise päevast. 
Kuni 01.01.2008. a võib perearst edastada nimistusse 
võetud uute isikute andmed iga kuu viimaseks 
kuupäevaks elektroonilisel kandjal (kokkuleppel ka 
paberkandjal) haigekassa piirkondlikule osakonnale. 
9.3 Uute isikute kohta peavad olema esitatud haigekassale 
järgmised andmed: 
1) isikukood; 
2) avalduse esitamise kuupäev. 
9.4 Haigekassa teeb perearsti nimistu andmed Perearstile 
kättesaadavaks läbi X-tee. 
9.5 Perearst on kohustatud teatama Eesti Haigekassa 
tervishoiuteenuste osakonnale (Lembitu 10, 10114 
Tallinn) kirjalikult kindlustatud isikutest, kellel on 
tekkinud eelnenud ravi tõttu tüsistused või kelle ravimisel 
on kasutatud üldtunnustamata ravimeetodeid, sealhulgas 
üldarstiabi osutaja poolt osutatud teenuste korral. 
Vajadusel edastab Haigekassa materjalid Tervishoiuameti 
juures alaliselt tegutsevale arstiabi kvaliteedi 
ekspertkomisjonile.  
 
10. Ravikindlustusraha efektiivse ja otstarbeka 
kasutamise tagamine  
10.1 Ravikindlustusraha efektiivse ja otstarbeka 
kasutamise kontrollimise eesmärgil  
on Haigekassal õigus:  
10.1.1 nõuda Perearstilt kindlustatud isikule teenuse 
osutamise või töövõimetuslehtede väljakirjutamise 
põhjendatust või soodusravimite väljakirjutamist 
tõendavate dokumentide esitamist ning vajadusel 
dokumentide või nende koopiate kaasa andmist 
Haigekassasse kuni seitsmeks kalendripäevaks, võttes 
vastutuse dokumentides sisalduva teabe 
konfidentsiaalsuse tagamise ja dokumentide säilimise 
eest. Kaasavõetud dokumentide kohta koostatakse loetelu, 
millele kirjutavad alla Perearst ja Haigekassa töötaja;  
10.1.2 kontrollida Perearsti poolt eelneval 3 kalendriaastal 
ning jooksval kalendriaastal osutatud teenuste ja 
väljakirjutatud töövõimetuslehtede ning soodusretseptide 
põhjendatust ja õigsust;  
10.1.3 Punktis 10.1.1 nimetatud kontrollimise aja lepib 
Haigekassa Perearstiga kokku 5 tööpäeva enne 
kontrollimisele asumist.  
10.2 Perearst esitab Haigekassa nõudmisel dokumendid 
kindlustatud isikule osutatud teenuste, töölt vabastamise 
või kergemale tööle üleviimise või soodusravimi 
retseptide väljakirjutamise põhjendatuse kontrollimiseks 
hiljemalt 3 tööpäeva jooksul arvates vastavasisulise 
kirjaliku nõude esitamisest Haigekassa poolt.  
10.3 Perearsti tegevuse peale kirjalikult Haigekassale 
esitatud kaebuse korral kindlustatud isiku ravi või 
töövõimetuslehtede väljakirjutamisest tulenevate 
asjaolude kontrollimiseks esitab Perearst Haigekassale 
dokumendid ühe tööpäeva jooksul.  
10.4 Perearstil on õigus esitada Haigekassale jooksva 
kalendriaasta 1. novembriks ettepanekud, milliste 
tervishoiuteenuse osutajate juurde ta soovib kindlustatuid 
suunata järgmisel kalendriaastal.  
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11. Konfidentsiaalsuse tagamine  
11.1 Perearst ja Haigekassa tagavad kindlustatud isikute 
isikuandmete töötlemisel, sealhulgas delikaatsete 
isikuandmete konfidentsiaalsuse, vältimaks andmete 
ebaseaduslikku ja mittesihipärast kasutamist.  
11.2 Perearst ja Haigekassa ning nende alluvuses 
töötavad isikud on kohustatud hoidma saladuses ning 
mitte edastama kolmandatele isikutele andmeid, mis on 
teatavaks saanud lepingulisi kohustusi täites või 
juhuslikult.  
11.3 Perearst ja Haigekassa tagavad, et kindlustatud 
isikute kohta töödeldavaid isikuandmeid ei kasutata 
muuks kui seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks.  
11.4 Perearst ja Haigekassa rakendavad 
organisatsioonilisi ja tehnilisi abinõusid töödeldavate 
isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku rikkumise 
või hävimise, samuti omavolilise töötlemise eest. 
11.5 Kui Perearst või Haigekassa rikub isikuandmete 
töötlemise nõudeid, vastutavad nad rikkumise eest 
õigusaktidega sätestatud korras.  
 
12. Kahjude hüvitamine ja Poolte vastutus  
12.1 Perearst hüvitab Haigekassale:  
12.1.1 üle 120 kalendripäeva (tuberkuloosi korral üle 
178 kalendripäeva) kestva töövõimetuslehe alusel 
makstud ajutise töövõimetuse hüvitise summa, kui 
Perearst ei esitanud kindlustatud isiku dokumente 
õigeaegselt Arstliku Ekspertiisi Komisjonile;  
12.1.2 Perearsti arstliku vea tagajärjel kindlustatud 
isikul tekkinud tüsistuse ravi maksumuse, kui selle on 
tuvastanud Tervishoiuameti juures asuv Arstiabi 
Kvaliteedi Ekspertkomisjon;  
12.1.3 Perearsti tegevuse tõttu Haigekassa poolt 
ebaõigesti või põhjendamatult väljamakstud teenuse 
maksumuse;  
12.1.4 Perearsti poolt ebaõigesti või põhjendamatult 
välja kirjutatud soodusravimi retsepti alusel Haigekassa 
poolt apteegile ebaõigesti või põhjendamatult makstud 
summa;  
12.1.5 Perearsti poolt ebaõigesti või põhjendamatult 
välja antud töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule 
ebaõigesti või põhjendamatult väljamakstud ajutise 
töövõimetuse hüvitise summa;  
12.1.6 summad, mida Haigekassa on välja maksnud 
sellise raviarve, soodusretsepti või töövõimetuslehe 
alusel, mille põhjendatuse kontrollimiseks Perearst 
keeldub tervisekaardi ja muude asjakohaste 
dokumentide esitamisest või Perearsti esitatud 
dokumendid on täidetud vigaselt või puudulikult või 
vajalikud dokumendid puuduvad.  
12.2 Haigekassal on õigus ebaõigesti või 
põhjendamatult välja makstud summa tagasi nõuda või 
pidada kinni Perearstile tasutavatest järgmiste 
perioodide väljamaksetest.  
12.3 Perearst kohustub lisaks rikkumiste kõrvaldamisele 
ja kahjude hüvitamisele tasuma Haigekassale 
leppetrahvi kuni 6000 (kuus tuhat) krooni järgmistel 
juhtudel:  

 12.3.1 käesolevate üldtingimuste punktis 12.1 sätestatud 
juhtudel, lähtudes leppetrahvi rakendamisel kohasusest, 
vajalikkusest ja proportsionaalsusest;  
12.3.2 Perearst ei ole põhjendamatult ja õigusvastaselt 
osutanud kindlustatud isikule arstiabi Lepingus kokku 
lepitud tingimustel ja tähtaegade jooksul;  
12.3.3 Perearst ei ole võimeline kokkulepitud teenust 
osutama Perearstist tingitud põhjustel. Perearstist tingitud 
põhjusteks võivad olla perearsti tööjuhendis ettenähtud 
varustuse või vajaliku personali puudumine või muud 
Lepingu täitmist takistavad asjaolud;  
12.3.4 Perearst on korduvalt väljastanud Haigekassale 
ebaõiget või eksitavat teavet kindlustatud isiku tervise 
seisundi, vajalike teenuste, kasutatavate ennetus-, 
läbivaatus- või ravimeetodite ning muude oluliste 
asjaolude kohta;  
12.3.5 Perearst on korduvalt rikkunud “Ravikindlustuse 
seaduse”, “Eesti Haigekassa seaduse” ja 
“Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” ja nimetatud 
seaduste alusel kehtestatud õigusakte või Lepingust 
tulenevaid kohustusi.  
12.4 Õigeaegselt tasumata arve puhul tasub Haigekassa 
Perearstile Haigekassa poolt aktsepteeritud summalt 
viivist vastavalt võlaõigusseaduse § 94 ja § 113 toodud 
määrades, kuid kokku mitte rohkem kui kuus tuhat krooni 
arve kohta. 
 
13. Lepingu muutmine, peatumine ja lõpetamine  
13.1 Leping muudetakse kirjalikul kokkuleppel.  
13.2 Kirjalik teatis koos põhjendusega Lepingu osalise 
või täieliku peatamise kohta saadetakse teisele Poolele 
vähemalt 30 kalendripäeva enne Lepingu peatamist, 
Lepingu lõpetamise korral vähemalt 60 kalendripäeva 
enne Lepingu lõpetamist, välja arvatud punktis 13.4 
sätestatud juhul. 
13.3 Perearst teatab Haigekassale kirjalikult vähemalt 60 
kalendripäeva enne oma tegevuse lõpetamisest.  
13.4 Kui Perearst kaotab seadusliku aluse 
tervishoiuteenuste osutamiseks, on Haigekassal õigus 
Leping lõpetada mõistliku etteteatamise ajaga.  
13.5 Lepingu lõpetamine vabastab mõlemad Pooled 
lepingulistest kohustustest, kuid  
ei vabasta õigusest nõuda hüvitamisele kuuluvaid 
võimalikke kahjusid. 
13.6 Force majeure on Lepingu täitmist takistav Lepingu 
Pooltest sõltumatu asjaolu:  
ülestõus, üldstreik, sõda, seaduseandja või valitsuse akt, 
mis takistab teenuste osutamist või mõni analoogne 
tegevus, mille kohta Lepingu Pooled otsustavad, et see 
takistab Lepingu tingimuste täitmist osapoolte 
tegevuspiirkonnas.  
13.7 Lepingu Pool, kes apelleerib Lepingu täitmist 
takistavatele asjaoludele (Force Majeure), on kohustatud 
sellest koheselt kirjalikult teatama. Sama kehtib ka 
tõkestavate asjaolude lakkamise kohta.  
13.8 Kui Force Majeure mõju kestab üle 90 päeva, on 
Lepingu Pooltel õigus sellest kirjalikult ette teatades 
Leping ennetähtaegselt osaliselt või täielikult lõpetada 
ilma kahjude hüvitamise nõudeta.

  


