SKUTERIAI - kompensavimo tvarka

SKUTERIS (keturratis) – priemonė, varoma elektra, su vairo mechanizmu,
valdomu paties naudotojo, sugebanti įveikti ne mažesnę kaip 15 procentų
įkalnę (kai naudotojo svoris 75 kg) bei galinti nuvažiuoti ne mažiau kaip 15 km
nuotolį.
JŪS GALITE GAUTI SKUTERIO ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ:
•
•
•
•

jei nesate aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu ar elektriniu vežimėliu;
jei Jums nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudotis skuteriu pagal
Jūsų negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę
jei Jums yra sukakę 18 metų ir sugebate išlaikyti pusiausvyrą, su
vaikščiojimo priemone galite būti savarankiškas namuose, tačiau
turite ribotas galimybes naudotis visuomeniniu transportu
jei priemonės įsigijimo dokumentuose nurodyta garantija skuterio
rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai,
kitoms dalims – 3 metai.

SKUTERIO įsigijimo išlaidų KOMPENSACIJA SKIRIAMA vieną kartą
per 6 metus, iki 900 EUR., bet ne daugiau už faktines išlaidas
NORĖDAMI GAUTI SKUTERIO ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ:
turite kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti
pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar diagnozė
atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos
nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas bei pateikti šiuos
DOKUMENTUS:
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat
gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
• dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą,
patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų
registre;
• socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;
• išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027)
• neįgaliojo pažymėjimą,

TOLIMESNĖ EIGA:
1. Per 10 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir priima sprendimą dėl
kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5
dienas informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos
skyrimo.
2. Įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo
įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo
dienos.
3. Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir per 60
dienų nuo priemonės įsigijimo pateikti šiuos dokumentus:
• PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;
• kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą; arba mokėjimo pavedimą su
banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos išrašą su nurodytu operacijos
numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą
apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje, arba kitą išlaidų
apmokėjimą patvirtinantį dokumentą su įmonės, gavusios apmokėjimą,
darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu;

• atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti
2017/745 Medicinos priemonių direktyvos reikalavimus;
• dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio
rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas ir
kameras, – 3 metai.
Informacijos šaltinis: Techninės pagalbos neįgaliesiems
centras http://www.tpnc.lt

Laukiame jūsų UAB „TEIDA“ PARDUOTUVĖSE
SVEIKATOS REIKMENYS
Vilniuje, Saltoniškių g. 9
PLC Panorama
Tel.: +370 687 50889
panorama@teida.lt

Vilniuje
A.Vivulskio g. 18
Tel.: (8*5) 2195921,
vilnius@teida.lt

Kaune
Birštono g.12/Puodžių g. 2
Tel.: (8*37) 323576,
kaunas@teida.lt

Darbo laikas: I-VII 10-20 val.

Darbo laikas: I-V 9-18 val.

Darbo laikas: I-V 9-18 val.

Klaipėdoje
S.Daukanto g.2,
Tel.: 8 650 94699,
klaipeda@teida.lt

Šiauliuose
Vasario 16 –osios g.23
Tel.: 8 640 31094,
siauliai@teida.lt

Druskininkuose
Vilniaus al. 34,
Tel.: 8 683 07844,
druskininkai@teida.lt

Darbo laikas: I-V 9-18 val

Darbo laikas: I-V 9-18 val

Darbo laikas: II-VI 10-18 val.

