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TASULISTE TERVISHOIUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum), keda esindab juhatuse otsusega antud
volituse alusel ……………………………………………………… /tervishoiutöötaja nimi/ ühelt poolt
ja
………………………………………. /patsiendi nimi/ (edaspidi Patsient), keda esindab seaduslik
esindaja …………………………………… teiselt poolt,
on kokku leppinud alljärgnevates tasuliste tervishoiuteenuste osutamise lepingu (edaspidi Leping)
tingimustes:
1. Lepingu eesmärk
1.1. Lepingu eesmärk on reguleerida pooltevahelisi suhteid, mis tekivad Kliinikumi poolt Patsiendile
tasu eest terviseuuringute või raviteenuste (edaspidi tervishoiuteenused või teenused) osutamisega
seoses.
2. Poolte õigused ja kohustused
2.1. Kliinikum on kohustatud osutama patsiendile näidustatud tervishoiuteenust kooskõlas
õigusaktides, sh võlaõigusseaduses, sätestatud nõuetega tervishoiuteenuse osutamisele.
2.2.
Patsient on kohustatud:
2.2.1. ilmuma vastuvõtule või terviseuuringute läbiviimisele kokkulepitud ajal;
2.2.2. teavitama Kliinikumi esimesel võimalusel kokkulepitud ajal vastuvõtule või
terviseuuringute läbiviimisele ilmumise võimatusest, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne
vastuvõtu või terviseuuringute läbiviimise aega. Juhul, kui Patsiendil ei ole võimalik
teavitada Kliinikumi vastuvõtule või terviseuuringutele ilmumise võimatusest eeltoodud
aja sees, kohustub ta seda tegema esimesel võimalusel;
2.2.3. avaldama Kliinikumile tõeselt ja oma parima arusaama järgi kõik vajalikud asjaolud;
2.2.4. täitma täpselt Kliinikumi poolt antud juhiseid ja osutama kaasabi, mida Kliinikum
lepingu täitmiseks vajab;
2.2.5. tasuma talle osutatud teenuste eest.
3. Tervishoiuteenuste tasu
3.1. Patsient tasub tervishoiuteenuste eest vastavalt Patsiendile teenuste osutamise ajal Kliinikumis
kehtivale hinnakirjale, millega saab tutvuda Kliinikumi kodulehel. Juhul, kui tervishoiuteenus pole
märgitud Kliinikumi hinnakirjas, lepivad Pooled teenuse hinnas eraldi kokku.
3.2. Juhul, kui teenuse osutamisele aja broneerimise ja vastuvõtu või terviseuuringu toimumise
vahepealsel ajal on teenuse hind tõusnud, on Patsiendil õigus enne vastuvõtu toimumise või
terviseuuringu läbiviimise algust Lepingust taganeda ning Kliinikum tagastab Patsiendile tasutud
ettemaksu.
3.3. Kliinikumil on õigus nõuda Patsiendilt enne teenuste osutamist ettemaksu järgmiselt:
3.3.1. statsionaarse ja päevaravi teenuste korral vähemalt 50% ulatuses tervishoiuteenuste
eeldatavast maksumusest;
3.3.2. ambulatoorse teenuste korral kuni 100% ulatuses tervishoiuteenuse eeldatavast
maksumusest.
3.4. Patsient kohustub tasuma talle osutatud teenuste eest Kliinikumi poolt esitatud arve alusel 7
kalendripäeva jooksul alates arve saamisest;
3.5. Juhul, kui Patsient ei nõustu talle Kliinikumi poolt väljastatud arvega, kohustub ta esitama
põhjendatud vastuväited arve osas Kliinikumile kirjalikult hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates
arve saamisest, vastasel juhul kaotab Patsient õiguse esitada arve suhtes vastuväiteid.
3.6. Juhul, kui Patsient on teatanud Kliinikumile hiljemalt 24 tundi enne ambulatoorse vastuvõtu
toimumise aega ambulatoorsele vastuvõtule mitteilmumisest, tagastab Kliinikum Patsiendi poolt
tasutud ettemaksu, vastasel juhul on Kliinikumil õigus jätta ettemaks Patsiendile tagastamata.
Muude ambulatoorsete, statsionaarse ning päevaravi teenuste Patsiendile osutamata jätmisel
tagastab Kliinikum tasutud ettemaksu.
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3.7. Ettemaksu tagastamiseks tuleb Patsiendil esitada Kliinikumile vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis avaldus. Patsiendile osutamata jäänud teenuste eest tasutud summa
tagastatakse tagastamise kohustuse olemasolul 7 tööpäeva jooksul vastava avalduse esitamisest.
4. Vastutus
4.1. Pooled vastutavad Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest Lepingus ja õigusaktides
ettenähtud korras.
4.2. Juhul, kui Patsient ei tasu Kliinikumi poolt talle väljastatud arvete eest, on Kliinikumil õigus
keelduda patsiendile tasuliste tervishoiuteenuste osutamisest, kuni Patsiendi poolt arvete
tasumiseni.
5. Lepingu lõppemine ja lõpetamine
5.1. Leping lõpeb Poolte kokkuleppel või õigusaktides toodud alustel, mh tervishoiuteenuse osutamise
lõppemisega või tervishoiuteenuse osutamise ülevõtmisega teise tervishoiuteenuse osutaja poolt.
5.2. Patsiendil on õigus Leping igal ajal üles öelda.
5.3. Kliinikumil on õigus Leping kirjaliku avaldusega üles öelda mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa
temalt kõiki asjaolusid arvestades tervishoiuteenuse osutamise jätkamist oodata. Mõjuvaks
põhjuseks on eelkõige, kuid mitte ainult, Patsiendi poolt arvete tasumisega oluline viivitamine või
vastuvõttudele korduv ilmumata jätmine.
5.4. Lepingu lõppemine ei vabasta Patsienti kohustusest tasuda Lepingu alusel osutatud teenuste eest.
6. Lõppsätted
6.1. Patsient kinnitab, et ta on teadlik võimalusest saada tervishoiuteenuseid Eesti Haigekassa raha eest
juhul, kui ta on ravikindlustatud isik.
6.2. Patsient kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et Leping ei anna Patsiendile eelisseisundit Eesti
Haigekassa poolt tasutavate tervishoiuteenuste saamiseks.
6.3. Patsient kinnitab, et on teadlik, ja annab oma nõusoleku, et Kliinikumil on õigus volitada
Patsiendilt tasumata rahaliste kohustuste sissenõudmine krediidihaldusteenuseid osutavale
kolmandale isikule ning edastada kohustuse täitmiseks vajalikke Patsiendi isikuandmed
võlgnevuse sissenõudmisega tegelevale kolmandale isikule, kellega Kliinikum on sõlminud
konfidentsiaalsuskokkuleppe.
6.4. Leping on vormistatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb
Kliinikumile ja teine Patsiendile või on Leping vormistatud ühes digitaalselt allkirjastatavas
eksemplaris, mis on tehtud kättesaadavaks mõlemale Poolele.
6.5. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused loetakse tekkinuks vastavalt vastuvõtule või
terviseuuringutele aja broneerimisest või esmasest pöördumisest.
7. Eritingimused (täita vajadusel):
7.1. Pooled on lisaks leppinud kokku alljärgnevates tingimustes:
7.1.1. ………………………………………………………………………………………………....
7.1.2. …………………………………………………………………………………………….…....
7.2. Juhul, kui eeltoodud eritingimused on vastuolus ülejäänud Lepingu tingimustega, kohaldavad
Pooled asjaolu suhtes eritingimuses kokku lepitut, kui see ei ole vastuolus õigusaktides tooduga.
„….“ __________________ 20…. .a /või digitaalallkirjastamisel vastavalt digitaalallkirjastamise
kuupäevale/

Kliinikum

Patsient

………………………

……...………………………
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