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KINDLUSTUSPAKKUMUS 

 

 

Tervis 400 TÜ 400 eurot 

Tervis 200 TÜ 200 eurot 

 

Confido Terviselahendus kannab hoolt sinu tervise eest: 

• Kindlustuskatvuse eelnõustamine E-P telefonil 1330. 

• Suurim valik erameditsiiniteenuseid. 

• Kiire ja mugav arstiabi kättesaadavus Confido kliinikutes ja partnervõrgustikus üle 

Eesti, aga ka teistes meditsiiniasutustes. 

• Kohene arsti kaugkonsultatsioon vaid kindlustatutele E-P kell 09-21 telefonil 

+372 600 4000. 

• Aitame leida sobiva tipparsti või spetsialisti mistahes tervisemure korral. 

• Tagame kiire kahjukäsitluse ja murevaba arveldamise külastades Confido kliinikuid või 

partnervõrgustikku. Tasumine vaid omaosaluse eest. 

• Pakume järgmisi kindlustuskaitseid: 

o ambulatoorse ravi kindlustuskaitse; 

o eridiagnostika kindlustuskaitse; 

o haiglaravi kindlustuskaitse; 

o vaimse tervise kindlustuskaitse; 

o ambulatoorse taastusravi kindlustuskaitse; 

o ennetava tervisekontrolli kindlustuskaitse; 

o hambaravi kindlustuskaitse; 
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Kindlustuspakkumus 

 

KINDLUSTATUD ESE 

Ravikindlustus 

 

KINDLUSTUSPERIOOD 

Kindluskaitse hakkab kehtima 01.04.2023 vastavalt kindlustusmakse tasumisele. 
Kindlustuskaitse kehtib kuni 31.12.2023. Kindlustusperiood on nähtav Confido 
Terviselahenduse iseteenindusportaalis ja kindlustuse kehtimist tõendavas infokirjas.  

 

KINDLUSTUSPIIRKOND 

Eesti 

 

KINDLUSTUSMAKSE  

Tervis 400 TÜ 400 eurot 

Tervis 200 TÜ 200 eurot 

  

KINDLUSTUSKAITSED JA KINDLUSTUSSUMMA Tervis 400 TÜ Omaosalus 

Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse 6000  eurot 20% 

Ennetava tervisekontrolli kindlustuskaitse 175 eurot 0% 

Vaimse tervise kindlustuskaitse 500 eurot 20% 

Eridiagnostika kindlustuskaitse 300 eurot 20% 

Ambulatoorse taastusravi kindlustuskaitse 300 eurot 20% 

Haiglaravi kindlustuskaitse 2000 eurot 20% 

Hambaravi kindlustuskaitse 300 eurot 20% 

Kindlustussumma kokku 9575 eurot  
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KINDLUSTUSKAITSED JA KINDLUSTUSSUMMA Tervis 200 TÜ Omaosalus 

Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse 2000  eurot 25% 

Ennetava tervisekontrolli kindlustuskaitse 50 eurot 25% 

Vaimse tervise kindlustuskaitse 150 eurot 25% 

Eridiagnostika kindlustuskaitse 200 eurot 25% 

Ambulatoorse taastusravi kindlustuskaitse 100 eurot 25% 

Haiglaravi kindlustuskaitse - 25% 

Hambaravi kindlustuskaitse 100 eurot 25% 

Kindlustussumma kokku 2600 eurot  

 

Tingimused 

 

OSAPOOLED  

Kindlustusandja AS LHV Kindlustus (reg kood 14973611, Tartu mnt 2, 10145, 
Tallinn, tel: +372 699 9111, e-post: kindlustus@lhv.ee). 

Kindlustusagent Tervisekindlustusagent OÜ (reg kood 16572262, Veerenni tn 51, 
10138, Tallinn, tel: +372 51922165, e-post: kindlustus@confido.ee). 

Kindlustusvõtja Tervisekindlustusagent OÜ (reg kood 16572262, Veerenni tn 51, 
10138, Tallinn, tel: +372 51922165, e-post: kindlustus@confido.ee). 

Kaaskindlustusvõtja Kaaskindlustusvõtja on ka kindlustatud isik. 

 

Kellele on antud kindlustuspakkumine mõeldud? 

Tervis 400 TÜ/Tervis 200 TÜ kindlustuskaitset on võimalik valida Tartu Ülikoolis töötaval isikul, 

kes selleks vastava soovi avaldab ning nõusoleku annab. Kindlustatud isikut käsitleme 

kaaskindlustusvõtjana.  

Kindlustusmakse tasumine 

Kaaskindlustusvõtja võtab üle kindlustuslepingust tuleneva kohustuse tasuda enda osas 

tasumisele kuuluv kindlustusmakse. Kindlustusmakse esimene osamakse tuleb tasuda kohe 

pärast registreerimist makselingiga ning teine osamakse arvel märgitud tähtajaks 

pangaülekandega.  

Kindlustusmakses sisaldub vahendustasu kuni 18%. 
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Kindlustuslepingu jõustumine  

Ravikindlustuse kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab pärast kindlustusmakse 

tasumist, kuid mitte varem kui kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse algus- ja 

lõppaeg on nähtav Confido Terviselahenduse iseteenindusportaalis ning kindlustuse kehtivust 

tõendavas infokirjas.   

Mida teha kahjujuhtumi puhul? 

Kui kindlustatud isikule osutatakse teenust Confido Terviselahenduse lepingulise partneri 

juures, peab kindlustatu garantiikirja saamiseks ravivajadusest enne visiiti teada andma 

kindlustusagendile. Sellisel juhul ei pea kindlustatu teenuse eest ise tasuma (välja arvatud 

omaosalus). 

Kui kindlustatud isik tasus meditsiiniteenuse eest arve ise, esitab ta kindlustushüvitise 

saamiseks võimalikult kiiresti, hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates teenuse 

saamisest aadressil https://portal.terviselahendus.ee/ ennast autentides või saates 

autentimisvõimaluse puudumise korral e-posti aadressile kahjud@terviselahendus.ee 

järgmised dokumendid: 

• kahju hüvitamise avaldus; 

• tervishoiuteenuse kulu tõendavad dokumendid koos järgmise teabega: teenuseosutaja 

andmed, teenuse saaja andmed, teenuse nimetus, hind ja osutamise kuupäev; 

• optometristi või silmaarsti poolt väljastatud tõend nägemisteravuse muutumise kohta 

kindlustusperioodil, prillide ostmise kulu tõendav dokument; 

• arsti suunamist tõendavad meditsiinilised dokumendid (saatekiri, digisaatekiri, kanne 

haigusloos, töötervishoiuarsti otsus); 

• muud kindlustusagendi nõutavad dokumendid teenuste kohta, mis on kindlustatud isikule 

osutatud, et selgitada välja kindlustusjuhtumiga seotud asjaolud või määrata kindlaks 

väljamakstava kindlustushüvitise suurus. 

Kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused ja õigus, mida lepingule 

kohaldatakse 

Kindlustuslepingu osaks on Confido Terviselahenduse grupikindlustuse tingimused ja 

kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.  

Kindlustuslepingu muutmine sh kindlustuslepingu lõpetamine 

Kindlustatul on kindlustuslepingut võimalik muuta sh sellest taganeda lepingu kehtivuse ajal 

ainult erandjuhtudel ning kokkuleppel kindlustusagendiga, andes sellest teada e-posti 

aadressile kindlustus@confido.ee. Täpsemad kindlustuslepingust taganemise ja lõpetamise 

tingimused on kirjeldatud Confido Terviselahenduse grupikindlustuse tingimustes.  

Järelevalve ja kaebuste lahendamine 

Kindlustusagendi ja kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon 
asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus 
Finantsinspektsioonile (telefon: 66 80 500, e-post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee). Viimane 
ei lahenda LHV ja kindlustusvõtja vahelisi lepingulisi vaidlusi. 

Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel Confido Terviselahenduse üldtingimuste ja 

Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda 

vaidluste lahendamiseks: 

• Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva lepitusorgani poole (telefon 667 1800, 

e-posti aadress lepitus@eksl.ee, aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn); 
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• tarbijaõiguste rikkumise korral Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole (telefon 

620 1707, e-posti aadress info@ttja.ee, aadress Sõle 23a, 10614 Tallinn); 

• andmekaitsealaste vaidluste korral Andmekaitse Inspektsiooni poole (telefon 562 

02341, e-posti aadress info@aki.ee, aadress Tatari 39, 10134 Tallinn). 
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