SKA POOLT SOODUSTATUD TINGIMUSED ABIVAHENDI SAAMISEKS - INFOMATERJAL
Õigustatud isik SKA soodustusega abivahendi saamiseks
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel
olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart
(edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
 kuni 18-a laps;
 kuni 18-a puudega laps;
 18– 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40% või enam;
 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
 alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime
puudumine;
 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
 rinnaproteesi ostmiseks.
NB! Kui kehtivale IAK-le ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene ettevõttesse
pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude tuvastamise otsuse (välja arvatud
vanaduspensioniealine isik).
Täpsustused:






Puudeta laps saab riigipoolse soodustusega abivahendeid ainult eriarsti tõendi alusel
ning riigipoolne soodustus on 50% - SHS §50 lg 8 p 1
Ainult puudega tööealisel on õigus kõigile abivahenditele – SHS §47 lg 1 p 2
Kui 16 – 17 aastasel on osaline/puuduv töövõime, siis saab ta abivahendeid määruses
olevatel tingimustel, õppes olemine ei anna 90%-list soodustust.
Kui reh.plaanis on abivahendi vajadus välja toodud ja see on kehtiv, siis ei ole eraldi
juurde vaja arstitõendit.
Ortopeedilistele jalatsitele ja tallatugedele väljastab retsepti eriarst!

Kuidas saada isikliku abivahendi kaarti (IAK)?
1. PEREARST – väljastab retsepti/tõendi (abivahendi/tugiortoosi nimetus). Ortopeedilistele
jalatsitele ja tallatugedele väljastab retsepti ERIARST! Pensionielaistele isikutele võib
ortopeedilistele jalatsitele ja tallatugedele retsepti väljastada lisaks eriarstile ka perearst.
2. SOTSIAALKINDLUSTUSAMET (SKA) – väljastab IAK
3. ABIVAHENDIKAUPLUS – on kaasas IAK, retsept, isikuttõendav dokument, tööealisel isikul
puudeotsus, töövõime – ja/või võimetuse otsus, koolis käival isikul koolitõend õppimise
kohta.
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16 – 17-aastased osalise või puuduva töövõimega isikud ja al 18-a tööealised isikud
SHS § 50 lg 8 (Piirhind, piirmäär ja omaosalus)
3) kuni 26-aastasel isikul, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses,
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis ning kes vastab käesoleva seaduse § 47 lõike 1 punktis 2 või
sama paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatule, – piirmäär 90 protsenti;
4) 16–17-aastasel isikul, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime töövõimetoetuse
seaduse alusel, – piirmäär vastavalt käesoleva seaduse § 48 lõikes 2 kehtestatud loetelule.
[RT I, 21.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
SHS § 47 lg 1 (Õigustatud isikud)
2) alates 18. eluaastast tööealisel isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse § 2 tähenduses või kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime töövõimetoetuse
seaduse alusel; [RT I, 21.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

Volitus ja eestkoste määrus





Volitus peab olema kirjalikus vormis.
Volituse osas saab kontrollida nii esindatava kui ka esindaja andmeid isikut tõendavate
dokumentide abil, esindatava puhul ka arstitõend, reh.plaan, isikliku abivahendi kaart.
Kui isik on määratud eestkostjaks, peab tal kaasas olema vastav kohtumäärus.
Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, Tallinn 15092, tel: 6121360, 16106
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