PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSTE TAOTLUS

PUUDEGA ISIKU ANDMED: (isiku andmed, kellele toetusi taotletakse)
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Elukoht

Kontaktandmed

( Maakond, linn/vald )

(tänav/küla, maja ja krt. nr)

Telefon:

E-post:

(postiindeks)

SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED (täidetakse juhul, kui toetusi taotletakse lapsele või seadusejärgsele
esindatavale)
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Elukoht
Kontaktandmed

(maakond, linn/vald)

(tänav/küla, maja ja krt. nr.)

Telefon:

E-post:

(postiindeks)

PALUN MÄÄRATA:
puudega lapse toetus
puudega tööealise inimese toetus
puudega vanaduspensioniealise inimese toetus
puudega vanema toetus
õppetoetus
täienduskoolitustoetus
MÄÄRATUD SOTSIAALTOETUS(ED) PALUN MAKSTA:
panka, arvelduskonto nr
(panga nimi)

(arvelduskonto nr)

Arvelduskonto omaniku nimi
ja isikukood
Posti teel kojukandena minu kulul
Posti teel kojukandena 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 töövõimetuspensionär või sügava puudega
püsivalt töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saav isik või vanaduspensioniealine isik.
Põhjendus, miks soovin posti teel kojukannet Sotsiaalkindlustusameti kulul:

TAOTLUSELE ON LISATUD JÄRGMISED DOKUMENDID:
isikut tõendav dokument
sünnitunnistus
tööraamat või muu dokument mittetöötamise või töötamise kohta
perekonnaseisu tõendav dokument või isiku omakäeline kinnitus selle kohta, et ta kasvatab last üksinda
koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta
õpilaspilet, üliõpilaspilet või õppeasutuse teatis
dokument täienduskoolituskulude kohta
kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude kohta
kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude vajaduse kohta
teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest

OLEN TEADLIK:
1.
2.

Õppetoetust makstakse mittetöötamise korral.
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.
3.
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise otsus väljastatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotleja
soovil kirjalikult 10 tööpäeva möödumisel sotsiaaltoetuste taotlemise päevast või sama tähtaja möödumisel pärast
täiendavate dokumentide esitamist.
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.
KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST:
.

. 20

a

(kuupäev)
Taotlus on allkirjastatud digitaalselt
Seaduslik esindaja on allkirjastanud digitaalselt

(allkiri)

