
OMAOSALUSE PUUDUJÄÄVA OSA HÜVITAMISE TAOTLUS    
(esitab isik või tema seaduslik esindaja Sotsiaalkindlustusametile) 

 
Taotleja andmed (isik, kelle kohta taotlus esitatakse): 

Ees- ja 
perekonnanimi 

 

Isikukood  

Kontaktaadress  
 

 (tänav/küla, maja ja krt. nr)       (linn/vald, maakond)         (sihtnumber)                            

Kontakttelefon  

E-posti aadress  

 
Taotleja seadusliku esindaja andmed: 

Seaduslik 
esindaja 
(märkida X-ga) 

☐ eestkostja 

☐ volitatud esindaja 

Juriidilise isiku 
nimi ja 
postiaadress 
(juhul, kui 
eestkostjaks on 
juriidiline isik): 

 

Ees- ja 
perekonnanimi 

 

Isikukood  

Esinduse alus  

Kontaktaadress 

 
 

 (tänav/küla, maja ja krt. nr)                (linn/vald, maakond)                                      (sihtnumber)   

Kontakttelefon  

E-posti aadress  

 
Andmed taotleja tulu kohta: 

1.Tulu nimetus Tulude või elatise eeldatav suurus 
taotluse esitamise või teenuse 
saamise alustamisele eelneval 
kalendrikuul* (kui tulude suurus 
esitatakse brutotuluna, tuleb lisada 
vastav märge) 

Tulude või elatise saamise või 
maksmise (eeldatav) algus- ja 
lõpptähtaeg** 

   

   

   

   

2. Taotleja poolt makstava elatise 
suurus kohtuotsuse või kokkuleppe 
kohaselt 

  



Minule saadetavad dokumendid soovin saada (loetelust  üks valik märkida X-ga ja lisada aadress): 

☐ e-post1  

☐ e-postiga krüpteeritult  

☐ posti teel tähtkirjaga  

☐ posti teel lihtkirjaga2  

☐ klienditeeninduses  

☐ iseteenindusportaalis  

 
Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid: 

 

 

 

 

*Kui taotlus esitatakse erihoolekandeteenusel viibimise ajal, esitatakse andmed taotluse esitamise kalendrikuu kohta. 
Kui taotlus esitatakse enne suunamisotsuse väljastamist, esitatakse andmed erihoolekandeteenuse saamise 
alustamisele eelneva kalendrikuu kohta. 

**Algustähtaeg märgitakse vaid juhul, kui tulude saamise õigus/elatise maksmise kohustus tekib pärast taotluse 
esitamist. 

Kui isiku tulud muutuvad või elatise tasumise kohustus muutub pärast omaosaluse puudujääva osa 
riigieelarvest hüvitamise taotluse esitamist või ilmnevad muud asjaolud, mille tulemusel puudujääv osa 
muutub, on isik, kelle eest puudujääv osa hüvitatakse, või tema eestkostja kohustatud sellest viivitamata 
Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult teatama. 

 
Kinnitused 
Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen nõus tasuma omaosaluse toitlustuse ja majutuse eest. Taotlen omaosaluse 
maksimaalsest maksumusest puudujääva osa hüvitamist riigieelarvest juhul, kui mul ei ole piisavalt rahalisi vahendeid 
omaosaluse tasumiseks. 
 

 

   

(kuupäev) (nimi) (allkiri) 

 

1
Krüpteerimata dokument edastatakse avatud kujul, mis tähendab, et igaüks, kellel on ligipääs saatmiseks 

kasutatavale e-posti aadressile, saab dokumendi sisuga tutvuda. Sotsiaalkindlustusamet ei saa tagada 
edastatavate andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust. 

2
Lihtkirjaga saatmise korral ei saa Sotsiaalkindlustusamet tagada edastatavate andmete kohalejõudmist. 


