CAVITAS
HAMBARAVIKINDLUSTUS

Cavitas hambaravikindlustuse
võimaldamisega tagad:

Rahuolevad ja lojaalsed
töötajad
Ettevõtte hea maine

Kindlustuse
turustaja,
kindlustusmaakler
Northern1 International Insurance Brokers OÜ,
on eelnevalt erinevate kindlustusandjatega
suheldes teinud kindlaks, et tulenevalt
kindlustusriski
spetsiifilisusest
pakub
iseseisvat, teistest kindlustusriskidest lahus,
hambaravikindlustust Eesti juriidilisest isikust
kindlustusvõtjatele vaid üks kindlustusselts AmTrust International Underwriters DAC - mille
kindlustuslepinguid Northern1 ettevõtetest
kindustusvõtjatele vahendab.
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CAVITAS HAMBARAVIKINDLUSTUS
kindlustuskaitse:

Röntgenülesvõtted

Tuimastused

Juurekanalid

Täidised

Sillad

Väljatõmbamised

Proteesid

Kroonid

Implantaadid

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PRONKS
PAKETT
kindlustussumma
aastas:

1200 EUR

HÕBE
PAKETT

KULD
PAKETT

kindlustussumma
aastas:

kindlustussumma
aastas:

2000 EUR

3000 EUR

omaosalus aastas:
omaosalus aastas:
omaosalus aastas:
100€
100€
50€
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Hüvitatavad raviteenused*

Anesteesia & diagnostika:

75 EUR

75 EUR

75 EUR

250 EUR

250 EUR

250 EUR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Restauratiivne ravi:
Täidised, ajutised kroonid jms

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Juureravi:

375 EUR

Juurekanali ravi jms

375 EUR

375 EUR

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kirurgia (k.a igemeravi):
Hamba eemaldamine, hamba
transplantatsioon jms

500 EUR

500 EUR

500 EUR

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kroonid, sillad, keraamilised
kate puudub
250 EUR
400 EUR
täidised:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Proteesitööd:

kate puudub

250 EUR

500 EUR

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Implantaaditööd:

kate puudub

300 EUR

900 EUR

___________________________________________________________________________________________________________________________________
*Täielik nimekiri hüvitatavatest protseduuridest on esitatud kindlustuslepingu tingimuste lisas A
*Igale raviteenusele rakendub maksimaalne hüvitamisele kuuluv kindlustussumma
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CAVITAS HAMBARAVIKINDLUSTUS
kindlustusmaksed kindlustatud isiku kohta:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kindlustatud isikute arv

PRONKS PAKETT

HÕBE PAKETT

KULD PAKETT

aastane
kindlustussumma
1200 EUR

aastane
kindlustussumma
2000 EUR

aastane
kindlustussumma
3000 EUR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

5-9

küsi hinda

küsi hinda

ei kohaldu

_________________________________________________________________________________________________________________________________

10 - 49

küsi hinda

küsi hinda

ei kohaldu

_________________________________________________________________________________________________________________________________

50 - 249

küsi hinda

küsi hinda

ei kohaldu

_________________________________________________________________________________________________________________________________

250+

küsi hinda

küsi hinda

küsi hinda

_________________________________________________________________________________________________________________________________

NB! Kindlustusandja võimaldab kindlustuskaitset vaid siis kui kõik või teatud ettevõttesiseste
kriteeriumide järgi valitud töötajad on liidetud kollektiivsesse kindlustuslepingusse.
NB! Peale kollektiivse kindlustuslepingu kindlustusperioodi alguspäeva lisandunud kindlustatud
isiku kindlustusperioodi alguseks loetakse sisenemise kuupäeva, tema kindlustusperioodi
lõpuks loetakse kollektiivse kindlustuslepingu kindlustusperioodi lõppkuupäeva ja tema
kindlustusmakse arvutatakse sisenemise kuupäevast lõppkuupäevani.
NB! Kui on muudatusi, siis annab kindlustusvõtja igal kvartalil, enne kvartaalse kindlustusmakse
tasumist teada kollektiivselt kindlustatud isikute nimekirja lisandunud või sealt lahkununud
isikutest, mille järgselt lisatakse isik kindlustuskaitse alla või eemaldatakse sealt.
NB! Kui kindlustatud isikul, kes eemaldatakse kollektiivselt kindlustatud isikute nimekirjast, on
kuni eemaldamise hetkeni tekkinud kindlustusjuhtumid, on kas kindlustusvõtja või kindlustatud
isik kohustatud tasuma aastasest kindlustusmaksest veel tasumata kindlustusmakse (näit.
kvartaalsete maksete korral).
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CAVITAS HAMBARAVIKINDLUSTUS
töötajate või grupi liikmete liitmine kindlustusega:

1. samm

2. samm

Kindlustusavaldus

Kindlustusleping

Kindlustatud isikute nimekirja koos
vajalike andmete esitamine (Excel tabel)

Kollektiivse kindlustuslepingu sõlmimine
kindlustusvõtjaga kindlustuse turustaja vahendusel

3. samm

4. samm

Kindlustusmakse

Kindlustuspoliis

Kindlustusmakse või esimese osamakse tasumine
turustaja poolt väljastatud arve alusel

Kindlustuspoliisi ja kindlustuslepingutingimuste
väljastamine kindlustatud isikutele

HAMBARAVIKINDLUSTUS
kindlustusjuhtumite hüvitamine:
Kindlustatud isik võib hambaraviks pöörduda mistahes hambaravikliinikusse Eestis;
Kindlustatud isik tasub raviarve ja esitab selle koos vajalike dokumentidega
(maksekorralduse koopia, kindlustusjuhtumi esitamise vorm) hüvitamiseks
kindlustusjuhtumite käsitlemise portaali läbi veebilehe www.cavitas.ee;
Kindlustusjuhtumite käsitlemine võib võtta aega 2-3 nädalat;
Kindlustusjuhtumi käsitlemise otsus saadetakse kindlustatud isiku e-posti aadressile,
millele järgneb hüvitise väljamakse tema pangakontole 5 tööpäeva jooksul;
Kindlustusjuhtumitega seotud küsimustes saab kindlustatud isik esitada päringuid
telefoni, e-posti ja sõnumivahetuse abil.
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CAVITAS HAMBARAVIKINDLUSTUS
A-hinnatud rahvusvaheline kindlustusandja
AmTrust International:
AmTrust International Underwriters DAC on Põhja-Ameerika grupi ettevõtete AmTrust Financial
Services Inc.'s ülemaailmne kaubamärk. AmTrust International Underwriters DAC on maailma
juhtiv kindlustuslahenduse pakkuja igat tüüpi ettevõtetele.

6
10

50

aastat
hambaravikindlustuse
kogemust Euroopas

million EUROT
hambaravikindlustuse
kindlustusmakseid aastas

tuhat
hambaravikindlustuse
kehtivaid poliise

6
14
100

maad
Rootsi, Taani, Norra, UK, Eesti ja
Poola* (*lanseerimine 2020/2021
Northern1'i vahendusel)

million EUROT
väljamakstud
kahjunõudeid

tuhat

käsitletud kahjunõuet

CAVITAS HAMBARAVIKINDLUSTUS
Kindlustuse turustaja Northern1:
Northern1 International Insurance Brokers OÜ (N1 IIB) on kindlustusmaakler, kes on kantud
Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee) ja kes tegeleb tasu eest ja
maaklerlepingu alusel kindlustuse turustamisega. N1 IIB omab litsentsi kindlustusvahendustegevuseks kõigis Euroopa Liidu riikides ja Islandil.
N1 IIB'l on 3-aastane kogemus hambakindlustuse turustamisel ja Cavitas on N1 IIB'i hambaravikindlustusteenuse kaubamärk Euroopas.

www.cavitas.ee
+372 56054189
ssoonberg@northern1.eu
Northern1-Europe
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