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VAMMAISKORTTI

VK 1

Tilauslupa
EU:n vammaiskorttia varten

Kela

vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja
L EU:n
osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa.
Kun täytät tämän lomakkeen, Kela tarkistaa, onko sinulla oikeus tilata vammaiskortti. Kortti pitää tilata itse
tilausjärjestelmästä. Suomessa toimintaa koordinoi Vammaiskorttitoimisto (www.vammaiskortti.fi).
Tästä lomakkeesta ja sen liitteistä sekä hakemuksen käsittelystä tilausjärjestelmässä muodostuu kaksi henkilörekisteriä
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016). Toinen rekisteri muodostuu Kelaan ja toinen kortin tilausjärjestelmän ylläpitäjälle.

1. Asiakkaan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite (pakollinen tieto)

2. Haen korttitilauslupaa

L Katso sivulta 2, mitkä päätökset oikeuttavat EU:n vammaiskorttiin.
Kelan päätöksen perusteella
Muun päätöksen perusteella, mikä? ________________________________________________________________.
Lähetä kopio päätöksestä tämän lomakkeen mukana.

3. Haluan korttiini merkinnän avustajan tarpeesta (= A-merkintä)

L Katso sivulta 2, mitkä päätökset oikeuttavat A-merkintään.
Kelan päätöksen perusteella
Muun päätöksen perusteella, mikä? ________________________________________________________________.
Lähetä kopio päätöksestä tämän lomakkeen mukana.

4. Suostumus
Annan suostumukseni siihen, että Kela, Vammaiskorttitoimisto ja korttitilausjärjestelmästä vastaavat tahot käsittelevät
henkilötietojani EU:n vammaiskortin myöntämiseksi.
Valtuutan seuraavan henkilön toimimaan puolestani Vammaiskorttitilaustani käsiteltäessä.
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

5. Asiakkaan allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen teossa avustanut henkilö, jos allekirjoittajana on joku muu kuin asiakas.
Nimi ja puhelinnumero
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Seuraava sivu

Lisätietoja
Täytä lomake huolellisesti. Kela tarvitsee tiedot tarkistaakseen oikeutesi vammaiskorttiin ja avatakseen sinulle korttitilausluvan.
EU:n vammaiskortin voi saada seuraavien päätösten perusteella. Päätöksen tulee olla voimassa sinä päivänä, jolloin
tilauslupahakemus saapuu Kelaan.
Kelan etuuspäätökset:
•
•
•
•
•
•

Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Kelan eläkettä saavan hoitotuki
Kuulovammaisen tulkkauspäätös (oikeuttaa myös A-merkintään)
Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (oikeuttaa myös A-merkintään)
Puhevammaisen tulkkauspäätös (oikeuttaa myös A-merkintään)

Muut päätökset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päivätoimintapäätös
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
Näkövammaiskortti (A)
Päätös saattajapalvelusta (oikeuttaa myös A-merkintään)
Omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (oikeuttaa myös A-merkintään)
Henkilökohtainen apu -päätös (oikeuttaa myös A-merkintään)
Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (oikeuttaa myös A-merkintään)

Liitteet
olet oikeutettu EU:n vammaiskorttiin tai mahdolliseen A-merkintään näiden päätösten perusteella, lähetä kopio kyseistä
L Jos
päätöksestä tämän lomakkeen liitteenä. Kelan päätöksiä ei tarvitse lähettää liitteenä.
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

