KUIDAS SÄILITADA RAVIKINDLUSTUS

PÄRAST KOOLI
LÕPETAMIST?

Kuidas säilitada ravikindlustus pärast
kooli lõpetamist?
Eesti tervishoid toetub solidaarsele ehk ühisele ravikindlustusele. Selle abil tagatakse võrdne arstiabi ja hüvitised
kõigile kindlustatud inimestele.
Meie ühise ravikindlustuse raha tuleb töölkäivate inimeste töötasult makstavast 33% sotsiaalmaksust, millest
13% läheb ravikindlustusse. Lisaks töötavatele inimestele
on ravikindlustatud ka paljud teised, kes ise ei tööta –
näiteks lapsed ja noored. Ravikindlustuse rahaga tasub
haigekassa inimese raviteenuste eest, hüvitab retseptiravimeid ja meditsiiniseadmeid ning maksab töövõimetuse hüvitisi.
Gümnaasiumis või kutsekoolis õppimise ajal maksab
Sinu ravikindlustuse eest riik. Kuidas aga säilib Sinu ravikindlustus pärast kooli lõpetamist?
Sul kehtib ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui
saad õppeaasta jooksul 19-aastaseks, kehtib Sinu kindlustus edasi gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni.
Pärast seda kehtib Sinu ravikindlustus veel kolm kuud.

PANE TÄHELE!
Selleks, et ravikindlustus säiliks, tuleb õpinguid jätkata,
tööle või ajateenistusse minna hiljemalt kolme kuu jooksul
pärast gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist.

Kui lähed kutse- või ülikooli Eestis
Kui jätkad pärast gümnaasiumi lõpetamist õpinguid kutsevõi ülikoolis, tagab riik Sinu ravikindlustuse kehtivuse kogu
õppekava nominaalkestuse ajal ja veel kolm kuud pärast
õppeasutuse lõpetamist. Kui Sa ei ole kooli lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul või heidetakse Sind koolist välja, siis lõpeb Su ravikindlustus üks kuu pärast nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.
Ravikindlustusele on õigus ka kaugõppes õppivatel üliõpilastel.
Üliõpilastel on õigus võtta akadeemilist puhkust. Kui akadeemiline puhkus algab nominaalõppeaja jooksul, siis
ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Ravikindlustus ei peatu juhul, kui akadeemilise
puhkuse põhjus on üliõpilase haigus või vigastus või kui
üliõpilane on kindlustatud muul alusel (näiteks käib tööl).
Kutse- või ülikooli astudes ei pea Sa ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale dokumente esitama. Eestis õppivate
õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima
Üha rohkem noori suundub õppima välismaale. Kui Sinagi
oled selle peale mõelnud, siis pea meeles, et ravikindlustuse jätkamiseks Eestis tuleb Sul esitada haigekassale avaldus ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.
See peab sisaldama järgmisi andmeid:
•
•
•
•
•
•

õppeasutuse nimi;
õppeasutuse aadress;
õppija ees- ja perekonnanimi;
õppija isikukood;
õppekestus;
õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi,
sidevahendite andmed ning allkiri.

Avaldus ja tõend välismaal õppimise kohta tuleb haigekassale esitada igal õppeaastal. Avalduse leiad haigekassa
kodulehelt www.haigekassa.ee.
Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kellel on Eesti
ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa
ravikindlustuskaardi alusel. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad haigekassa kodulehelt www.
haigekassa.ee.

Kui lähed tööle
Kui Sa plaanid pärast gümnaasiumi lõpetamist tööle asuda,
siis on Sul õigus saada ravikindlustus oma tööandja kaudu.
Tööandja kaudu ravikindlustuse saamisest saad täpsemalt
lugeda haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.
Pärast tööle asumist tasub mõne aja möödudes oma ravikindlustuse andmed üle kontrollida.
Kui Sa otsustad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE),
pead Sa taotlema enda kui füüsilisest isikust ettevõtja
andmete kandmist äriregistrisse ning ravikindlustuse saamiseks maksma sotsiaalmaksu. Täpsemat infot ettevõtlusega alustamise ja FIE kohustuste kohta leiad Maksu- ja
Tolliameti kodulehelt www.emta.ee ja justiitsministeeriumi
veebilehelt www.just.ee.

Kui lähed ajateenistusse
Ajateenijale tagab ravikindlustuse riik. Ka ajateenistusse
astujad ei pea ravikindlustuse saamiseks või jätkamiseks
ise haigekassale andmeid esitama. Seda teeb ajateenija
eest Kaitsevägi. Pärast ajateenistuse läbimist kehtib Sinu
ravikindlustus veel ühe kuu.

PANE TÄHELE!
Pea meeles, et pärast gümnaasiumi lõpetamist kehtib
Sinu ravikindlustus kolm kuud. Kõik noored, kes jätkavad
sügisel pärast gümnaasiumi lõpetamist ajateenistuses,
peavad hoolega jälgima, et nende ravikindlustus
ei katkeks enne ajateenistust.

Töötuks registreerimine
Kui Sul ei ole võimalik pärast gümnaasiumi lõpetamist asuda edasi õppima, minna tööle või ajateenistusse, võid end
töötukassas töötuks registreerida. Töötuna arvelevõtmise
kohta saad täpsemalt lugeda Eesti Töötukassa kodulehelt
www.tootukassa.ee.
Kui Sul tekib õigus ravikindlustusele, edastab töötukassa
Sinu andmed haigekassale.

Vabatahtlik kindlustus
Kui Sa ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, on Sul
võimalik ravikindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga
vabatahtlik kindlustusleping.
Lepingu saad sõlmida juhul, kui Sa oled lepingu sõlmimisele eelneval kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud kas:
•
•
•
•
•

tööandja poolt;
riigi poolt;
õpilase või üliõpilasena;
FIE tegevuses osaleva abikaasana
FIE-na.

Kui oled iseenda eest maksnud või Sinu eest on makstud
sotsiaalmaksu lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal
vähemalt kaheteistkümnekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna.
Kui sõlmid vabatahtliku kindlustuslepingu kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustus ilma katkemata. Kui lepingu
sõlmimise ajal on kindlustus katkenud, tekib kindlustus ühe
kuu möödumisel.

Kust saad lisainfot?
Oma ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida:
•

•
•

riigiportaalist www.eesti.ee
Tervis ja tervisekaitse » Tervishoid ja arstiabi »
Ravikindlustus
saates digitaalselt allkirjastatud küsimuse aadressil
info@haigekassa.ee;
helistades haigekassa klienditelefonile
+372 669 6630.

Jälgi meid:
www.haigekassa.ee
Eesti Haigekassa
haigekassa #tervisekassa

