Reseersättning direkt i taxin
Så här beställer du taxi inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)
•• När du har rätt till en taxiresa som FPA ersätter inom
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS),
boka alltid resan från numret 0100 84 001.
•• När du vet din mottagningstid ska du boka resan
senast kl. 14 föregående dag.
•• Du kan samtidigt beställa alla de resor du har
inbokade de närmaste två veckorna.

•• Det kan finnas andra resenärer med i bilen som
du beställt.
•• När du ringer taxicentralen ombeds du ge uppgifter som behövs för att handlägga ersättningen.
•• Från taxicentralen får du en ungefärlig tid för när
taxin kommer. Meddela taxicentralen omedelbart
om det blir ändringar i planerna.

•• Du kan be att få en taxi från din hemkommun.

Du betalar endast självrisken när resan är beställd från förmedlingscentralen
Kom ihåg att visa upp ditt FPA-kort före resan. Då får du FPA-ersättningen direkt i taxin och betalar endast en
självrisk på 25 euro i enkel riktning. Om du har beställt resan på annat sätt än genom att ringa den särskilda
taxicentralen, måste du först betala hela resan innan du kan söka ersättning hos FPA.
Om du beställer taxi för resa till sjukvård eller rehabilitering på annat sätt än från det särskilda beställningsnumret betalar du en dubbel självrisk, dvs. 50 euro för en taxiresa i enkel riktning. I dessa fall betalar du först
hela resan till chauffören och ansöker om FPA-ersättningen i efterskott. Den dubbla självriskandelen beaktas
inte i årssjälvrisken.

Inom Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS) ska taxiresor som FPA betalar
beställas från

Du har rätt till ersättning för taxiresan om du inte
p.g.a. ditt hälsotillstånd kan använda ett billigare
färdsätt.

0100 84 001

Be hälsovården om ett intyg om rätt att använda
taxi dvs. Intyg för reseersättning, SV67. Bevara
intyget. FPA kan vilja ha det senare.

Samtalspris 1,74 e + lokalnätsavgift

Ytterligare information:
www.fpa.fi/resor > Taxiresor
020 692 224

Se dina ersättningsuppgifter på
www.fpa.fi/etjanst
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När du har rätt till en taxiresa som FPA ersätter ska du alltid
beställa taxin från numret 0100 84 001.

