PUUDEGA TÖÖEALISE INIMESE SOTSIAALTOETUSE JA PUUDEGA ISIKU KAARDI
TAOTLUS
Taotleja andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Isikukoodi puudumisel sünniaeg
E-post
Telefoni number
Kontaktaadress

Esindaja andmed
Ees- ja perekonnanimi/juriidilise isiku
nimetus
Esindaja isikukood (puudumisel
sünniaeg)/registrikood
Esindusõiguse alus (nt eestkostja,
lapsevanem, volitatud isik)
E-post
Telefoni number
Kontaktaadress

Soovin taotleda
☐

Puudega tööealise inimese toetus

☐

Puudega isiku kaart

Määratud sotsiaaltoetus palun maksta
☐

Minu arvelduskontole

(panga nimi)
☐

(arvelduskonto nr)

Teise isiku arvelduskontole

Arvelduskonto omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimetus ja registrikood:

(panga nimi)
☐
☐

(arvelduskonto nr)

Posti teel kojukandena minu kulul
Posti teel kojukandena Sotsiaalkindlustusameti kulul *

2
Põhjendus, miks soovin posti teel kojukannet Sotsiaalkindlustusameti kulul

Sotsiaalkindlustusametile esitatud põhjendatud taotluse alusel makstakse puuetega inimeste
sotsiaaltoetusi Sotsiaalkindlustusameti kulul posti teel kojukandena isikule, kellel on liikumistakistus
või kes elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav ning kes on sügava
puudega isik, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
*

Sotsiaaltoetuse otsuse kättesaamise viis
(palun märkige võimalike kättesaamisviiside loetelust ainult üks variant X-ga)
☐

☐
☐
☐

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses (mis linnas):
E-postiga1
(e-kirja manuses oleva pdf-vormingus dokumendi avamiseks on vajalik Acrobat Reader vms tarkvara)

E-postiga krüpteeritult
(e-kirja manuses olev dokument on krüpteeritud ja selle avamiseks on vajalik ID-kaart, ID-kaardi lugeja
ning DigiDoc tarkvara, samuti Acrobat Reader vms tarkvara pdf-vormingus dokumendi avamiseks)

Lihtkirjaga taotlusel märgitud elukoha aadressil2
(lihtkiri saadetakse Teile postkasti)

☐

Tähtkirjaga taotlusel märgitud elukoha aadressil
(tähtkiri väljastatakse elukohas või elukohajärgses postkontoris)

Puudega isiku kaardi kättesaamise viis
(palun märkige võimalike kättesaamisviiside loetelust ainult üks variant X-ga)
☐
☐

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses (mis linnas):
Lihtkirjaga taotlusel märgitud elukoha aadressil2
(lihtkiri saadetakse Teile postkasti)

☐

Tähtkirjaga taotlusel märgitud elukoha aadressil
(tähtkiri väljastatakse elukohas või elukohajärgses postkontoris)

Krüpteerimata dokument edastatakse Teile avatud kujul, mis tähendab, et igaüks, kel on ligipääs Teie eposti aadressile, saab Teie dokumendi sisuga tutvuda. Sotsiaalkindlustusamet ei saa tagada Teile edastatavate
andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust
2
Lihtkirjaga saatmise korral ei saa Sotsiaalkindlustusamet tagada Teile edastatavate andmete turvalisust ja
konfidentsiaalsust
1

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid

3

OLEN TEADLIK:
1. Sotsiaalkindlustusamet teeb puude tuvastamise või mittetuvastamise otsuse 15
tööpäeva jooksul, arvates piisavate andmete saamise päevast.
2. Sotsiaalkindlustusamet teeb otsuse sotsiaaltoetuse määramise või määramata jätmise
kohta 10 tööpäeva jooksul puude raskusastme tuvastamise või tuvastamata jätmise
otsuse tegemise päevast.
3. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saaja on kohustatud 10 päeva jooksul teatama
Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse.
4. Puudega isiku kaart väljastatakse puude tuvastamise korduvekspertiisi korral uut
taotlust esitamata.
5. Puudega isiku kaarti ei väljastata juhul, kui puudub kehtiv puue või puuet ekspertiisi
käigus ei tuvastata.
Täiendavate dokumentide esitamise vajadusest, samuti sellest, millised dokumendid tuleb määratud
tähtajaks esitada, teatab Sotsiaalkindlustusamet taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel. Tähtaegselt
täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse sotsiaaltoetuste
määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.

20 . a
Taotluse täitmise kuupäev

(Ees- ja perekonnanimi)

(Allkiri)

