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Yhteensä

Ohjeita lomakkeen käyttäjälle
Työnantaja
Korvausta haetaan työntekijän antamalla valtakirjalla sairaanhoidon kustannuksista, joista ette hae korvausta työterveyshuoltona ja joista ette hae sairausvakuutuskorvausta muuta kautta. Voitte hakea
korvausta myös matkojen ja lääkkeiden kustannuksista. Täyttäkää korvaushakemus hakemuksen ohjeiden mukaan.
Sosiaalihuollon toimielin
Korvausta haetaan toimeentulotukena maksetun sairaanhoidon, matkojen ja lääkkeiden kustannuksista.
Muu
Muut toimijat (esim. vakuutusyhtiöt, säätiöt, yhdistykset, urheiluseurat) hakevat korvausta asiakkaan antamalla valtakirjalla. Täyttäkää korvaushakemus hakemuksen ohjeiden mukaan.
Korvausta haetaan 6 kuukauden kuluessa kustannusten maksamisesta. Hakuaika lasketaan päivästä, jolloin kustannukset on maksettu palveluntuottajalle. Lääkkeiden vuotuisen omavastuuosuuden
ylittävistä lääkekustannuksista haetaan lisäkorvausta 6 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana lisäkorvauksen saamiseen oikeuttava omavastuuraja on täyttynyt.
Julkisessa sairaalassa, vanhainkodissa tai muussa vastaavassa laitoksessa hoidossa oloaikana aiheutuneista yksityisen terveydenhuollon kustannuksista ja lääkekustannuksista ei makseta korvausta.
Liittäkää tilitykseen alkuperäiset Kelan lomakkeille tai Kelan hyväksymille lomakkeille tehdyt selvitykset annetusta hoidosta ja tehdyistä tutkimuksista, ostettujen lääkkeiden sekä tehtyjen matkojen
kustannuksista samassa järjestyksessä kuin kustannukset on merkitty tilityslomakkeelle.
Jos haette korvausta erityisajoneuvolla (taksi, invataksi, ambulanssi) tehdyn matkan kustannuksista, liittäkää hakemukseen aina maksukuitti. Hakemukseen liitetään maksukuitti myös lääkärinpalkkioista, hammashoidosta sekä tutkimuksesta ja hoidosta silloin, kun hoidon antamisesta on kulunut yli 6 kuukautta.
Kun samaan tilitykseen sisältyy useampi tilityslomake, numeroikaa lomakkeiden sivut ja merkitkää tilityksen antajaa koskevat tiedot jokaiselle sivulle.
Toimittakaa tilitys liitteineen Kelaan. Työpaikkakassan vastuulla olevan asiakkaan hakemus toimitetaan työpaikkakassaan. Kela lähettää tilityksen antajalle tilityspäätöksen ja -erittelyn maksetuista
korvauksista henkilöittäin.
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