
ISIKLIKU ABIVAHENDI KAARDI VÄLJASTAMINE VÕI ERANDKORRAS ABIVAHENDI OSTMISEL VÕI ÜÜRIMISEL TASU MAKSMISE KOHUSTUSE RIIGI 
POOLT ÜLEVÕTMISE TAOTLUS 

TAOTLEJA ANDMED (isiku andmed, kellele kaarti/duplikaati/erimenetlust taotletakse) 

Eesnimi       

Perekonnanimi       

Isikukood            
 

Isikut  tõendava dokumendi nimetus        

Isiku tõendav dokument kehtib  kuni:      .     . 20      a.   number         

Kontaktaadress 
(Maakond, linn/vald) 
 
 

(Tänav/küla, maja ja krt. nr) 
 
 

(Postiindeks) 
 
 

Kontaktandmed Telefon:       E-post:       

 Pikaajalise elaniku elamisluba/alaline elamisõigus 

 Tähtajaline elamisluba/elamisõigus kehtib alates      .       20      a.  kuni       .      20      a        

 
TAOTLEJA ESINDAJA ANDMED (täidetakse juhul, kui kaarti/duplikaati/erimenetlust taotletakse lapsele või esindatavale) 

Eesnimi       

Perekonnanimi       

Isikukood            
 

Isikut tõendava dokumendi nimetus        

Isiku tõendav dokument kehtib  kuni:      .     . 20      a.   number         

Kontaktaadress 
(Maakond, linn/vald) 
 
 

(Tänav/küla, maja ja krt. nr) 
 
 

(Postiindeks) 
 
 

Kontaktandmed Telefon:       E-post:       

 Pikaajalise elaniku elamisluba/alaline elamisõigus 

 Tähtajaline elamisluba/elamisõigus kehtib alates      .       20      a.  kuni       .      20      a        

 
 PALUN VÄLJASTADA ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART 

 
 PALUN VÄLJASTADA ISIKLIKU ABIVAHENDI KAARDI DUPLIKAAT 

 
 TAOTLEN ERANDKORRAS ABIVAHENDI OSTMISEL VÕI ÜÜRIMISEL TASU MAKSMISE KOHUSTUSE RIIGI POOLT ÜLEVÕTMIST (erimenetlus) 

 
ÕIGUSTATUD ISIK ON: 

 kuni 18-aastane laps                    

 kuni 18-aastane puudega laps  

 18–63aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam  

 18-aastane ja vanem puudega isik, kes vajab enesehoolde- ja kaitseabivahendeid 

 kuni 26-aastane õppiv puudega isik 

 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik 

 kes vajab rinnaproteesi 

 kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks 

 kes vajab silmaproteesi 

 

 Viibin hoolekandeasutuses, vangistuses või eelvangistuses ja taotlen individuaalset abivahendit. 

Olen teadlik, et isikliku abivahendi kaardi väljastamisel ja abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotluse 
menetlemise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva alates päevast, mil kõik nõutud dokumendid on taotlusele lisatud. Vajalike dokumentide mitteesitamisel 
on Sotsiaalkindlustusametil õigus teha otsus lähtudes olemasolevatest dokumentidest. 

Taotluse esitamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged. Olen teadlik ja nõus, et Sotsiaalkindlustusamet kasutab erimenetluse puhul minu 
delikaatseid isikuandmeid, milleks on andmed minu tervise, puude ja töövõime kohta, ja võib edastada nimetatud andmed ekspertidele eksperthinnangu 
andmiseks ning tutvuda minu tegevuskeskkonnaga. 

TAOTLUSELE ON LISATUD JÄRGMISED DOKUMENDID: 

 Arstitõend või rehabilitatsiooniplaan  

 
18-26-aastase välismaal õppiva isiku puhul õppimist tõendav dokument  
Eestis õppimise korral palume kirjutada siia lahtrisse õppeasutuse nimi, klass/eriala/kursus juhul, kui andmed Eesti Hariduse 
Infosüsteemis (EHIS) õppimise kohta puuduvad.  

 
Muu dokument (märkida dokumendi nimetus):  
 

 
Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist  (lisada juhul, kui taotlete erimenetlusena abivahendit,  mis puudub abivahendite loetelus või 
abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist või kui abivahendile ei ole kehtestatud piirhinda) 

 

Taotleja andmed: kirjutada  
oma eesnimi, perekonnanimi, 
isikukood (iga number 
vastavasse eraldi kastikesse, 
kokku 11 numbrit), isikut 
tõendava dokumendi nimetus, 
selle kehtivuse kuupäev ja 
number.  

 

Kontaktaadress: kirjutada aadress, kus  

reaalselt elate ning millelt saate kätte  Teile 

saadetud posti. Mitte kirjutada 

rahvastikuregistri aadressi, kui Te seal 

tegelikult ei ela.  

Telefon (võib olla lähedase telefon, kui 

taotlejal endal ei ole ning on võimalik tema 

kaudu vajadusel infot edastada) ja e-posti 

aadress (kui on olemas). 

 

Märkida X, kui Teil on pikaajalise 

elaniku elamisluba või alaline 

elamisõigus.  Tähtajalise 

elamisloa/elamisõiguse puhul 

kirjutada alguse- ja 

lõpukuupäev. 

 Taotleja esindaja andmed: täita 
juhul, kui taotlejat esindab 
esindaja. Kirjutada eesnimi, 
perekonnanimi, isikukood (iga 
number vastavasse eraldi 
kastikesse, kokku 11 numbrit), 
isikut tõendava dokumendi 
nimetus, selle kehtivuse 
kuupäev ja nimetus. 

 

Kontaktaadress: kirjutada aadress, kus  

reaalselt elate ning millelt saate kätte Teile 

saadetud posti. Mitte kirjutada 

rahvastikuregistri aadressi, kui Te seal 

tegelikult ei ela.  

Telefon ja e-posti aadress (kui on olemas). 

Märkida X, kui Teil on pikaajalise elaniku 

elamisluba või alaline elamisõigus või 

tähtajalise elamisloa/elamisõiguse puhul 

alguse- ja lõpukuupäev. 

 

Märkida X, kui taotlete isikliku 

abivahendi kaarti. 

Märkida X, kui taotlete isikliku 

abivahendi kaardi duplikaati (nt 

vana kaart on kadunud, rikutud, 

hävinud, vms) 

Märkida X, kui taotlete erimenetlust.  

Märkida X, kui viibite 
hoolekandeasutuses, 
vangistuses või eelvangistuses 
ning taotlete individuaalset 
abivahendit (nt proteesi, 
ortoosi, prilliklaase jne). Tõendit 
lisada ei ole vaja. Teie või Teie 
esindaja kinnitab esitatud 
andmete õigsust oma allkirjaga 
taotlust allkirjastades. 

 

Märkida X vastava õigustatuse 

aluse kasti, millisesse 

sihtgruppi Te kuulute 

Olen teadlik, et....  

Taotluse esitamisega 

kinnitan, et esitatud andmed 

on õiged. Olen teadlik.... 

oluline läbi lugeda ning 

sellega arvestada. Taotlust 

allkirjastades, kinnitate, et 

olete sellest teadlik. 

Taotlusele on lisatud järgmised 
dokumendid: märkida 
vastavasse kasti X. 

 

Arstitõendi puhul lisada 
taotlusele arstitõendi koopia. 
Originaali lisamisel saadab SKA 
selle Teile tagasi. 
Rehabilitatsiooniplaani puhul 

lisada koopia kehtiva plaani 

esilehest (isikuandmetega) ning 

sellest lehest, kus on välja 

toodud abivahendi vajadus kas 

nimetuse või kirjeldusena.  

Kui 18-26-aastane puudega isik 
õpib välismaal, siis tuleb 
taotlusele lisada õppimist 
tõendav dokument. Eestis 
õppimise korral taotlusele 
märkida kool, eriala jm info. 
Õppimine annab abivahendi 
soetamisel suurema soodustuse 
protsendi.  
Eestis õppimise puhul on tõendi 
lisamine vabatahtlik. 

 

Muu dokument: kui lisate taotlusele mõne 
muu dokumendi, mida ei ole siin välja 
toodud, kirjutada, mis dokument see on. 

 

Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist 
lisada taotlusele, kui taotlete:  

 abivahendit, mis puudub määruse 
loetelus, 

 abivahendi piirhinna ühekordset 
suurendamist, 

 abivahendit, millele ei ole kehtestatud 
määruse loetelus piirhinda. 

Hinnapakkumiste saamiseks peate 

pöörduma abivahendit müüva või üüriva 

ettevõtte poole. Kui mõne abivahendi 

puhul tegutseb turul ainult üks ettevõte, siis 

lisada taotlusele üks hinnapakkumine. 

 

 



JUHUL, KUI TAOTLETE ERANDKORRAS ABIVAHENDI OSTMISEL VÕI ÜÜRIMISEL TASU MAKSMISE KOHUSTUSE RIIGI POOLT 
ÜLEVÕTMIST, TÄITKE PALUN JÄRGMINE OSA 

ERIMENETLUSENA ABIVAHENDI TAOTLEMISE PÕHJUS: 

 Omaosaluse vähendamine, kuna mulle või mu perele on taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul makstud 
toimetulekutoetust ning muud põhjendatud juhud 

 Uus abivahend enne mulle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu  

 Abivahend puudub riigi poolt osaliselt hüvitavate abivahendite loetelus¹ 

 Abivahendi puhul ei ole abivahendi loetelus märgitud piirhinda²   

 Abivahendi ühekordne piirhinna suurendamine ³ 

 Abivahendi kasutusaja piirkoguse suurendamine 

 Muu põhjendatud vajadus erimenetluseks (sh abivahendi väljaost jm): 

 Selgitused, põhjendused: 
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SOOVIN KAARTI/OTSUST/ORIGINAALDOKUMENTE KÄTTE SAADA  
(loetelust märkida ainult üks variantidest): 

lihtkirjaga taotlusel märgitud kontaktaadressil⁴ 

(lihtkiri saadetakse Teile postkasti) 

 taotleja kontaktaadressil                                         
 esindaja kontaktaadressil 

tähtkirjaga taotlusel märgitud kontaktaadressil  
(tähtkiri väljastatakse elukohas või elukohajärgses postkontoris) 

 taotleja kontaktaadressil                                                                                     
 esindaja kontaktaadressil 

klienditeenindusest - olen teadlik, et võin kaardi/otsuse/ 
originaaldokumentide järgi minna 30 kalendripäeva möödumisel pärast 
taotluse esitamist. 

 

 
KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST: 
 
      .       . 20        a. 
(kuupäev)  (taotleja või tema esindaja allkiri) 

 
 

 

1 Taotlusele lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist 

² Taotlusele lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist 

³ Taotlusele lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist 

⁴Lihtkirjaga saatmise korral ei saa Sotsiaalkindlustusamet tagada Teile saadetavate dokumentide kohale jõudmist, turvalisust ja konfidentsiaalsust. 

 Taotlus on allkirjastatud digitaalselt (nõutav e-postiga saatmise puhul) 

 Taotleja esindaja on allkirjastanud digitaalselt (nõutav e-postiga saatmise puhul) 

Erimenetluse taotlust täites juhinduda põhimõttest: 

mida selgemini ja konkreetsemalt on erimenetluse 

vajadus põhjendatud, seda kiiremini on võimalik 

menetlust läbi viia. Taotlusele võib lisada juurde 

dokumente, mida  peate vajalikuks, et põhjendust 

tõendada (nt palgatõend vms). 

 

Erimenetluse taotlusele peab 

lisama arstitõendi või 

rehabilitatsiooniplaani, kus on 

välja toodud abivahendi täpne 

nimetus või kirjeldus. 

 

 

Märkida X-ga, millisel juhul  

erimenetlust taotlete. Taotleda 

võib mitut erimenetluse liiki 

korraga (nt piirhinna 

suurendamist ja omaosaluse 

vähendamist). 

 
Omaosaluse vähendamine: 

 Miks taotlete omaosaluse 
vähendamist (nt novembris ja 
detsembris 2015 sain toime-
tulekutoetust, minu sissetulek on 
töövõimetuspension ja puude-
toetus)? 

 Kes kuuluvad Teie perekonda, 
kui Teile maksti toime-
tulekutoetust ning elate koos 
perega (nt minu perekonda 
kuulub peale minu mu 17-
aastane poeg, kes õpib koolis ja 
sissetulekut ei oma)? 

 Millistel muudel põhjustel 
taotlete omaosaluse 
vähendamist (nt vajan kahte 
erinevat abivahendit (nimetada) 
ning nende kogumaksumuse 
puhul ei jaksa omaosalust ise 
tasuda või nt tarvitan kuus palju 
ravimeid (võib nimetada kuluva 
summa), millele kulub palju raha 
ning saan korra kvartalis 
ühekordset ravimitoetust või nt 
möödunud  kuul oli suurem 
väljaminek seoses vajadusega 
osta küttepuid (summa), tasuda 
remondifondi suurem summa, 
korraldada lähedase inimese 
matuseid jne)? 

 Milline on Teile vajaliku 
abivahendi maksumus, kui suur 
on Teie omaosalus, kui Te seda 
teate (nt vajan valget keppi, 
mille maksumus ettevõttes on 
152 eurot, minu omaosalus oleks 
sellest 10 %)? 

 

Uus abivahend enne mulle hüvitatud sama 
ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu: 

 Miks vajate uut sama ISO-koodiga 
abivahendit enne olemasoleva  kasutusaja 
lõppu (nt vajadus muutunud tulenevalt 
tervislikust seisundist; olemasolev on 
kasutuskõlbmatu/katki/kadunud/varastatud 
jms)? 

 Hetkel kasutuses oleva abivahendi seisukord 
(millal olemasolev ostetud, millises 
seisukorras hetkel on). 

 Kas on eelistusi konkreetse abivahendi 
mudelile? Põhjendada. 

 
Abivahend puudub riigi poolt osaliselt 
hüvitavate abivahendite loetelus: 

 Vajamineva määrusevälise abivahendi 
nimetus ja kirjeldus. 

 Põhjendada, miks vajate just seda 
abivahendit. Kas antud abivahendile ei ole 
määruse loetelus alternatiive?  

 Kas olete soovitud abivahendit saanud 
proovida? 

 Lisada taotlusele kaks (või üks, kui ainult üks 
ettevõte seda pakub) võrdsetel alustel 
hinnapakkumist! Võib lisada ka muid 
dokumente, mis annaks abivahendist 
parema ülevaate (nt abivahendit tutvustav 
materjal) jne. 

 
Abivahendi puhul ei ole abivahendi loetelus 
märgitud piirhinda: 

 Millist abivahendit Te vajate (nimetada ja 
kirjeldada abivahendit)? 

 Nimetada põhjused, miks Teie jaoks on see 
abivahend vajalik? 

Lisada taotlusele kaks (või üks, kui ainult üks 
ettevõte seda pakub) võrdsetel alustel 
hinnapakkumist! 

 
Abivahendi ühekordne piirhinna 
suurendamine: 

 Millist abivahendit Te vajate (nimetada ja 
kirjeldada abivahendit)? 

 Nimetada põhjused, miks Teie jaoks on see 
abivahend vajalik)? 

 Milline on selle abivahendi maksumus? 

 Millistel põhjustel vajate piirhinna 
suurendamist? 

Lisada taotlusele kaks (või üks, kui ainult üks 
ettevõte seda pakub) võrdsetel alustel 
hinnapakkumist! 

 
Abivahendi kasutusaja piirkoguse 
suurendamine: 

 Millisel põhjusel vajate piirkoguse 
suurendamist: diagnoosist või funktsionaal-
häirest tulenevalt (nt oma ema esindajana 
taotlen talle mähkmete koguse 
suurendamist, kuna ta vajab rohkem, kui 
kuus ettenähtud 40 tk, kuna tervislik seisund 
on kolme viimase kuuga halvenenud)? 

Taotlusele lisada arstitõend, kus on välja 
toodud abivahendi nimetus või kirjeldus ja kui 
palju abivahendeid isik vajab ning põhjendus. 

 

Muu põhjendatud vajadus 
erimenetluseks (sh abivahendi 
väljaost jm): 

 Miks taotlete erimenetlust (nt 
soovin invarollerit mitte üürida, 
vaid endale välja osta või soovin 
üürile võtta libistamislaua, mitte 
seda välja osta)? 

 Põhjendada vajadust, miks nt 
soovite abivahendit mitte 
üürida, vaid välja osta või 
vastupidi, mitte osta, vaid 
üürida)? 

 Milline on abivahendi maksumus 
(nt invarolleri üüri puhul on kuu 
maksumus ... eurot, ostu puhul 
...eurot)? 

 
Märkida X-ga, kuidas Teie või Teie 
esindaja soovib kaarti/otsust 
/originaaldokumente kätte 
saada. Valida ainult üks variant! 
Posti teel kätte saamise puhul on 
oluline õige kontaktaadress ehk 
tegelik aadress, kus Te elate! 
Klienditeenindusse võite 
dokumentidele järele minna 30 
kalendripäeva möödumisel ning 
Teil tuleb arvestada, et SKA ei 
teavita Teid eelnevalt, et 
dokumendid on valmis. 

 

Märkida taotluse täitmise 
kuupäev! 

 

Allkirjastada Teie või Teie esindaja poolt.  
E-postiga saates on vajalik digitaalne 
allkirjastamine Teie või Teie esindaja poolt 
(märkida X vastavasse kasti). 
 
E-posti teel saatke digitaalselt allkirjastatud 
taotlus koos dokumentidega aadressile 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
 
Posti teel saatke allkirjastatud taotlus koos 

dokumentidega Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, 

15092 Tallinn. 

Klienditeenindusse pöördudes võtke kaasa 

vajalikud dokumendid ja sobiva 

klienditeeninduse leidmiseks palun vaadake 

kontaktandmeid 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kontakt-

2/  

 

mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
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