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Beställningstillstånd 
för EU:s funktionshinderkort

i

i EU:s funktionshinderkort är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort. Verksamheten koordineras i Finland av byrån för 
funktionshinderkortet (www.vammaiskortti.fi/sv) i samarbete med FPA.
Av den här blanketten med bilagor samt av hanteringen av ansökan i beställningssystemet bildas två personregister 
(EU:s allmänna dataskyddsförordning 679/2016). Det ena registret bildas hos FPA och det andra hos administratören av 
kortbeställningssystemet.

1. Uppgifter om kunden
Personbeteckning Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

2. Jag anhåller om tillstånd att beställa ett kort
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med stöd av FPA:s beslut

i De beslut som ger rätt till EU:s funktionshinderkort räknas upp nedan.

E-postadressen är obligatorisk, och för beställning av funktionshinderkortet kan du använda din anhörigas eller stödpersons 
e-postadress. En länk skickas till e-posten för bekräftelse av beställningen.

med stöd av ett annat beslut (skicka in en kopia av beslutet tillsammans med den här blanketten)

3. Jag har ett beslut som ger rätt till A-märke och jag vill att mitt kort förses med en anteckning om behov 
av assistent (= A-märke)

Ja

i De beslut som ger rätt till A-märke räknas upp nedan.

Nej

Bifoga till anhållan det beslut med stöd av vilket du anhåller om beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort och 
A-märke. Beslutet ska vara giltigt den dag då anhållan om rätt att beställa ett kort inkommer till FPA.
EU:s funktionshinderkort och A-märket (A) kan beviljas med stöd av något av besluten nedan.
FPA:s förmånsbeslut:
• handikappbidrag för personer under 16 år
• handikappbidrag för personer över 16 år
• vårdbidrag för pensionstagare
• beslut om tolkning för person med hörselskada (A)
• beslut om tolkning för person med syn- och hörselskada (A)
• beslut om tolkning för person med talskada (A)

Övriga beslut:
• beslut om dagverksamhet
• beslut om färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
• beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (dvs. beslut om individuell färdtjänst)
• synskadekort (A)
• beslut om följeslagarservice (A)
• avtal om närståendevård (funktionshinderkort som är avsett för den som får närståendevård) (A)
• beslut om serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
• beslut om personlig assistans (A)
• beslut enligt ett specialomsorgsprogram och därtill anknytande tjänster (A)
• beslut om särskilt stöd (A)
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6. Kundens underskrift
Underskrift och namnförtydligandeOrt och datum
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4. Samtycke

Jag ger mitt samtycke till att FPA, byrån för funktionshinderkortet och de aktörer som administrerar systemet för 
kortbeställningar hanterar mina personuppgifter som behövs för beviljande av EU:s funktionshinderkort och till att de till 
varandra kan lämna ut uppgift om att jag har ansökt om EU:s funktionshinderkort. De kontaktuppgifter som jag uppgett i 
ansökan kan lämnas ut till byrån för funktionshinderkortet och den aktör som administrerar systemet för kortbeställningar 
för beviljande och beställning av funktionshinderkortet. Uppgifter om grunderna för anhållan om beställningstillstånd för 
EU:s funktionshinderkort och om innehållet i beslutet får dock inte lämnas ut.

i För att ett beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort ska kunna etableras behövs ett samtycke. Utan samtycke kan beställningen 
av funktionshinderkortet inte behandlas. Samtycket kan återkallas när som helst genom att meddela detta till FPA.

5. Fullmakt
Jag befullmäktigar följande person att agera i mitt ställe då min beställning av funktionshinderkortet behandlas. Jag 
samtycker till att alla de uppgifter som jag uppgett på ansökningsblanketten kan lämnas ut till den befullmäktigade 
personen. Om den befullmäktigade personen behöver närmare uppgifter om det beslut med stöd av vilket jag ansöker 
om EU:s funktionshinderkort kan FPA till den befullmäktigade personen endast lämna ut uppgifter som är nödvändiga 
för att funktionshinderkort ska kunna beviljas.

Efternamn och förnamn

Person som hjälpt till att fylla i blanketten
Namn och telefonnummer

Personbeteckning

7. Bilagor

Om du har rätt till EU:s funktionshinderkort med stöd av något av de tidigare nämnda besluten ska du skicka in en kopia av 
beslutet som bilaga till den här blanketten. Beslut från FPA behöver du inte skicka in.

Punkt 2. Beslut med stöd av vilket beställningstillstånd söks

Om du har rätt till A-märke med stöd av något av de tidigare nämnda besluten ska du skicka in en kopia av beslutet som 
bilaga till den här blanketten. Beslut från FPA behöver du inte skicka in.

Punkt 3. Beslut med stöd av vilket A-märke söks
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