
Ravikindlustatud inimese ravikulud ta-
sub haigekassa.

Kindlustatud on inimesed, kelle eest 
maksab sotsiaalmaksu tööandja või 
isik ise. Lisaks nendele on Eestis õigus 
ravikindlustusele alla 19-aastastel 
lastel, õpilastel, üliõpilastel, ajateeni-
jatel, rasedatel, töötutel, lapsehool-
duspuhkusel olijatel, ülalpeetavatel 
abikaasadel, pensionäridel, puudega 
inimeste hooldajatel ja haigekassa 
vabatahtliku kindlustuslepingu sõlmi-
nutel.

TööTajad
Ravikindlustus kehtib töötavatele ini-
mestele, kelle eest makstakse või kes 
maksavad ise enda eest sotsiaalmaksu.

Nendeks on:

•	 töölepingu alusel töötajad;

•	 võlaõigusliku lepingu (VÕS) alusel 
töö- või teenustasusid saajad;

•	 juriidilise isiku juhtimis- ja kontroll-
organi liikmed;

•	 füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) ja 
nende tegevuses osalevad abikaasad.

Õigus ravikindlustusele on üle 1-kuuli-
se töölepinguga töötajatel, kelle tööta-
mine on registreeritud maksu- ja tolli-
ameti töötamise registris. Töötajate ja 
FIE-de ravikindlustus kehtib pärast töö-
lepingu lõppemist veel kaks kuud.

Juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning 
VÕS lepingu alusel töö- ja teenusta-
susid saava isiku ravikindlustus tekib 
pärast tööandja poolt TSD esitamist 
järgmisel päeval ning peatub pärast 
sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist. 

Ravikindlustuse tekkimiseks peab le-
pingu teine pool (tööandja) tasusid 
maksma iga kuu ja deklareerima mak-
se tähtajaks. 

Kindlustuskaitse tekib töötajal ai-
nult siis, kui üks või mitu maksjat 
on tema eest ühes kuus deklareeri-
nud sotsiaal maksu kokku vähemalt 
sotsiaal maksu miinimumkohustuse 
ulatuses. Täpsemat teavet leiate 
www.haigekassa.ee (Inimesele  
Kindlustus  Tööandja kindlustatud)

Lapsed
Lapsed on kuni 19-aastaseks saamise 
päevani haigekassas ravikindlustatud. 
Haigekassa võtab lapsed kindlustatuna 
arvele rahvastikuregistrist saadud and-
mete alusel.

ÕpiLased, üLiÕpiLased ja 
dokTorandid
Õigus ravikindlustusele on Eesti õppe-
asutuses või välisriigi samaväärses 
õppeasutuses:

•	 põhiharidust omandavatel õpilastel;

•	 üldkeskharidust omandavatel õpilastel;

•	 kutseõppe tasemeõppes õppivatel 
õpilastel;

•	 Eesti alalisest elanikest üliõpilastel;

•	 Doktoranditoetust saavatel dokto-
rantidel, kelle eesti riik tasub sot-
siaalmaksu.

Eestis õppijate  kindlustusandmed saab 
haigekassa haridus- ja teadusministee-
riumilt. Välisriigis õppijad peavad õppi-
mistõendava dokumendi haigekassale 
ise esitama.

ajaTeenijad
Ravikindlustuse saamiseks esitab aja-
teenija andmed haigekassale kaitse-
ressursside amet. Ravikindlustus keh-
tib veel kuu aega pärast ajateenistuse 
lõppu.

rasedad
Ravikindlustuse taotlemiseks tuleb ra-
sedal esitada haigekassale arsti või äm-
maemanda väljastatud tõend raseduse 
tuvastamise kohta. Kindlustus lõpeb 
kolm kuud pärast arsti määratud eel-
datavat sünnituskuupäeva.

TööTud
Ravikindlustustatud on ka kõik töötu-
kassas registreeritud töötud.

Infot töötuks registreerimise ja töötu-
toetuste ning -hüvitiste kohta leiate 
töötukassa kodulehelt 
www.tootukassa.ee

Lapsevanemad
•	 üks Eestis elav ning alla 3-aastast 

Eestis elavat last kasvatav vanem, 
eestkostja või hooldaja, kellega on 
sõlmitud kirjalik perekonnas hool-
damise leping, või isik, kes kasutab 
vanema asemel lapsehoolduspuh-
kust ning kes kasvatab Eestis alla 
3-aastast last;

•	 üks Eestis elav mittetöötav vanem, 
kes kasvatab kolme või enamat alla 
19-aastast Eestis elavat last, kellest 
vähemalt üks on alla 8-aastane;

•	 üks Eestis elav vanem, eestkostja 
või hooldaja, kellega on sõlmitud 
perekonnas hooldamise leping ja 
kes kasvatab seitset või enamat alla 
19-aastast Eestis elavat last.

Ravikindlustuse saamiseks esitab and-
med haigekassale sotsiaalkindlustus-
amet.

üLaLpeeTavad abikaasad
•	 Kindlustatud isiku ülalpeetav abi-

kaasa, kellel on vanaduspensioniea-
ni vähem kui 5 aastat.

•	 Ravikindlustuse saamiseks tuleb isi-
kul esitada taotlus haigekassale.

•	 Kindlustatud isiku ülalpeetav abi-
kaasa, kes kasvatab vähemalt ühte 
alla 8-aastast last või 8-aastast last 
kuni I klassi lõpetamiseni või vähe-
malt kolme alla 16-aastast last ning 
kelle abikaasa on kindlustatud töö-
tajana, avaliku teenistujana, juriidili-
se isiku juhtimis- või kontrollorgani 

liikmena, VÕS lepingu alusel töö- või 
teenustasusid saava isikuna või füü-
silisest isikust ettevõtjana.

Ravikindlustuse saamiseks tuleb do-
kumendid esitada sotsiaalkindlustus-
ametisse, kes edastab kindlustuskaitse 
vormistamiseks vajalikud andmed hai-
gekassale. Täpsemat teavet dokumen-
tide kohta saab sotsiaalkindlustusame-
tilt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

NB! Ülalpeetavate abikaasade puhul 
peavad inimesed olema ametlikus abi-
elus.

pensionärid
Kõik isikud, kes saavad Eestis määra-
tud riiklikku pensioni, on haigekassas 
kindlustatud. Ravikindlustuse saami-
seks esitab isiku andmed haigekassale 
sotsiaalkindlustusamet.

puudega isiku 
hooLdajad
Õigus riigi ravikindlustusele on ka ini-
mestel, kelle eest vald või linnavalitsus 
maksab puudega isiku hooldamise toe-
tuselt sotsiaalmaksu. Kohalikust oma-
valitsusest edastatud andmed kind-
lustuse saamiseks esitab haigekassale 
sotsiaalministeerium.

vabaTahTLik kindLusTus
Juhul, kui isik ei kuulu ühtegi eelkir-
jeldatud rühma, on võimalik sõlmida 
haigekassaga vabatahtlik kindlustus-

leping. Lepingu sõlmimisel tuleb haige-
kassale tasuda kindlustusmakseid.

Lepingu saab sõlmida Eesti alaline ela-
nik ja Eestis tähtajalise elamisloa või 
elamisõiguse alusel elav isik, kes:

•	 on lepingu sõlmimise kuule eelneval 
kahel aastal olnud vähemalt kaks-
teist kuud kindlustatud kui:

 – tööandja poolt kindlustatud
 – FIE  ja  FIE	 tegevuses	 osalev	 abi-
kaasa 

 – riigi poolt kindlustatud 
 – õpilased ja üliõpilased

•	 välisriigist pensioni saavad inime-
sed, kes ei pea olema eelnevalt ravi-
kindlustatud.

•	 on iseenda eest maksnud või kel-
le eest on makstud sotsiaalmaksu 
töö-või ametilepingu alusel, võlaõi-
guslikulepingu alusel, juriidilise isiku 
juhtimis- või kontrollorganiliikme 
lepingu alusel, FIE-na või FIE abikaa-
sana lepingu sõlmimisele eelneval 
kalendriaastal vähemalt kaheteist-
kümnekordselt eelarveaastaks riigi-
eelarvega kehtestatud kuumääralt 
arvutatuna

Need inimesed võivad sõlmida lepingu 
kas iseenda või oma ülalpeetava kind-
lustamiseks. 

Infot oma ravikindlustatuse kohta saa-
te küsida haigekassa klienditelefonilt 
669 6630 või külastades riigiportaali 
www.eesti.ee.
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