
TÄISKASVANUTE 
HAMBARAVI

KES SAAVAD HÜVITIST?
• Eestis ravikindlustatud täiskasvanud 

– 40 eurot aastas
• Rasedad ja alla 1-aastase lapse emad 

– 85 eurot aastas

• Osalise või puuduva töövõimega ini-
mesed – 85 eurot aastas

• Üle 63-aastased ravikindlustatud – 
85 eurot aastas

• Suurenenud hambaravivajadusega 
inimesed – 85 eurot aastas

• Töövõimetus- ja vanaduspensionärid
– 85 eurot aastas

MILLISED TEENUSEID 
HÜVITATAKSE?

• hambaarsti esmane või korduv vas-
tuvõtt; 

• diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
• ravimi asetamine ja ajutise täidise 

paigaldamine;
• püsiva täidise paigaldamine;
• hamba eemaldamine;
• mädakolde avamine ja ravimine;
• juureravi;
• igemealuse hambakivi eemaldamine 

kirurgiliselt;
• tuimestus.

KUIDAS HÜVITIST 
ARVESTATAKSE?

Pange tähele!
• Hambaravihüvitist saab kasutada ai-

nult haigekassaga lepingu sõlminud
hambaarstide juures.

• Hambaarst võib patsiendilt küsida 
visiidi tasu kuni 5 eurot (v.a rasedad)

PROTEESIHÜVITIS

• Töövõimetuspensionär
• Vanaduspensionär
• Osalise või puuduva töövõimega 

inimene
• Üle 63-aastane inimene

HAMBARAVI LASTELE JA 
VÄLTIMATU ABI KORRAL
Haigekassa tasub jätkuvalt alla 19- aas-
taste laste ja noorte hambaravi eest. 
Lapsevanemal on õigus valida hamba-
arst. Kontrollige aga alati üle, et valitud 
hambaarstil oleks leping haigekassaga.

Tasuta hambaravi on õigus saada ka 
vältimatu vajaduse korral, st kui abi 
edasilükkamine või selle andmata jät-
mine võib põhjustada abivajaja surma 
või püsiva tervisekahjustuse.

ROHKEM INFOT HÜVITISE JA
HAMBARAVIPARTNERITE 
KOHTA LEIATE:
• Haigekassa kodulehelt                                           

www.haigekassa.ee/hambaravi
• Haigekassa klienditelefonilt                 

(+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30) 
• Klienditeenindustest, saates allkirjas-

tatud avalduse info@haigekassa.ee
• Riigiprotaalist www.eesti.ee teenuse 

alt “Hambaravihüvitised isikule”

 HAIGEKASSA KLIENDITELEFON (+372) 669 6630
www.haigekassa.ee, e-post: info@haigekassa.ee

TÄISKASVANUTE
HAMBARAVI

40 EURO NÄIDE

•  Kui Teie hambaravi arve on 
näiteks 60 eurot, siis tuleb endal 
tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot 
ja teise 50% hüvitab haigekassa. 
Kui külastate sama aasta jooksul 
veel hambaarsti, hüvitab haige-
kassa Teie raviarvest veel 10 eurot, 
kuna hüvitise piirmäär ühes aastas 
on 40 eurot.

Arvutamine:
Hambaravi arve on 60 eurot
50 % tasub patsient: 30 eurot
50 % tasub haigekassa: 30 eurot
Hüvitise jääk: 40– 30 =10 eurot hüvi-
tist saab kasutada veel samal aastal

85 EURO NÄIDE

• Kui Teie hambaravi arve on näi-
teks 60 eurot, siis tasute ise sellest 
9 eurot ehk 15% ja haigekassa 
hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna 
esimesel korral hüvitas haigekassa 
51 eurot, aga hüvitist saab ühes 
aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab 
haigekassa ka järgmise raviarve 
eest kuni 34 eurot.

Arvutamine:
Hambaravi arve on 60 eurot
15 % tasub patsient: 9 eurot
85 % tasub haigekassa: 51 eurot 
Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvi-
tist saab kasutada veel samal aastal

Tasuta hambaravi, vältimatut abi 
või hambaproteeside hüvitist saab 
ainult haigekassa lepingupartneri-
te juures Eesti Haigekassa tervis-
hoiuteenuste loetelus nimetatud 
teenustele.

Kanna oma suutervise 
eest hoolt!

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik 
ravikindlustusega täiskasvanud 40 eurot 
hambaravihüvitist aastas, kusjuures 
patsient ise tasub vähemalt 50% raviar-
vest. 

Rasedad, alla üheaastase lapse emad, 
vanadus- ja töövõimetuspensionärid, 
osalise või puuduva töövõimega inime-
sed ning suurenenud ravivajadusega 
inimesed saavad aastas 85 eurot hüvitist 
ning tasuvad arvest vähemalt 15% ise.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa-
ga lepingu sõlminud hambaarstide 
juures. Hüvitise summa arvestatakse 
inimese raviarvelt maha kohe hambaars-
ti juures maksmise hetkel. Ühtegi 
avaldust ega dokumenti ei pea eraldi 
haigekassale esitama.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaravi-
teenustele, millele kehtib ühtne hinnakiri 
iga haigekassa lepingupartneri juures.

Ravikindlustusega täiskasvanule kehtib 
hüvitis 40 eurot aastas, kusjuures 
patsient tasub ise 50% teenuste hinnast. 
Kõik ülejäänu, mis ei kuulu esmavajalike 
teenuste nimekirja, tasub patsient vasta-
valt hambaarsti enda hinnakirjale.

Lapseootel naised, alla üheaastase lapse 
emad, vanadus- ja töövõimetuspensio-
närid, osalise või puuduva töövõimega 
inimesed, üle 63aastased eakad ning 
suurenenud ravivajadusega inimesed 
saavad aastas 85 eurot hüvitist ning 
tasuvad arvest vähemalt 15% ise.

Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteeside 
hüvitist kasutada ainult haigekassaga lepin-
gu sõlminud proteesitegijate juures. 
Proteeside hüvitise summa on kolmeks 
aastaks 260 eurot. Proteesihüvitisele on 
õigus järgmistel ravikindlustatud inimestel:

Enne hambaarsti juurde minekut tasub 
kindlasti üle küsida, kas arstil on haigekas-
saga leping, et proteeside hüvitist pakkuda. 

Alates 1. jaanuarist 2018 arvestatakse pro-
teeside soodustuse summa alati maha 
kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. 
Inimene ei pea täitma ühtegi avaldust ega 
dokumenti.

Pensionäridel ja osalise või puuduva töövõi-
mega inimestel on kõige kasulikum valida 
hambaarst, kellel on haigekassaga kaks 
lepingut: proteeside hüvitiseks (260 eurot 
kolmeks aastaks) ja täiskasvanute hamba-
raviks (85 eurot kalendriaastas).

• Hambaravihüvitist saab kasutada 
täies mahus ühe kalendriaasta jooksul 
ning selle kasutamata osa ei kandu 

• 
edasi järgmisesse aastasse.
Hüvitise summa arvestatakse 
automaatselt maha hambaarsti 
juures. Arst ja haigekassa arveldavad 
omavahel.


