Pensionide ja toetuste väljamaks Kõigile inimestele, kes pensioni või toetuse
kättesaamiseks avasid pangakonto, kantakse raha arvele iga kuu 5. kuupäeval päeva
jooksul. Nendele, kes said varem oma pensioni, toetuse või hüvitise postkontorist või
kojukandega ja kellele uue korra kohaselt jätkatakse kojukannet, olgu siis enda või riigi kulul,
tuuakse raha kätte samal kuupäeval kui varem.
Kui olete soovinud oma raha saada posti teel kojukandega ja tasute ise kojukande
teenustasu 60.- krooni, siis toob kirjakandja Teile raha koju ning annab kviitungi, millelt on
näha pensioni põhisumma, teenustasu 60.- kr mahaarvestus ja lõpuks summa, mis kuulub
väljamaksmisele. Ehk kirjakandja tuleb Teie juurde koju juba teenustasu võrra väiksema
summaga.
Kui pensionäril on õigus saada pension koju riigi kulul, siis on väljamakse kviitungil kogu
temale arvestatud raha summa ja kirjakandjale midagi maksta ei ole vaja.
Kui Teid pole kodus, siis saab raha kätte postkontorist kuni 20. kuupäevani kuid kojukande
tasu tuleb ikkagi tasuda, kuna kirjakandja on oma töö teinud ja Teie juures kodus käinud.
Seda, millisest postkontorist raha kätte saate, soovitame küsida oma kirjakandjalt või
helistada postkontorisse.
Riigi kulul pensioni kojukande kohta saite pensioniametist otsuse. Palume pöörata
tähelepanu sellele, et riigi kulul kojukanne on tähtajaline ning otsusel on kirjas, mis ajast mis
ajani Teile riigi kulul kojukanne on määratud. Üldjuhul on tähtajaks 1 aasta so kuni
31.01.2010. Vähemalt 10 tööpäeva enne tähtaja saabumist tuleb esitada pensioniametile
uus avaldus. Kui soovite jätkuvalt riigi kulul kojukannet, peab avaldus olema põhjendatud.
Teie enda kulul kojukanne on tähtajatu st uut avaldust ei ole vaja teha.
Soovi korral on inimesel raha kättesaamise viisi õigus muuta igal ajal, esitades selleks
pensioniametile kirjaliku avalduse. (Nt saate raha kojukandega kuid otsustate nüüd siiski
panga kasuks).
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute toetus ja hüvitis makstakse ainult
pangakontole. 2009. aastal on tervise taastamise toetus 2500.- krooni ning kui olete esitanud
2008. aastal avalduse toetuse saamiseks, siis uut avaldust esitada ei ole vaja. Kui olete oma
pangakonto numbri pensioniametile teatanud, siis raha kantakse teie kontole automaatselt ja
kuludokumente esitada ei ole samuti tarvis. Sõidukulu hüvitamiseks tuleb endiselt esitada
sõidudokumendid.
Puude ja töövõimetuse taotlemiseks tuleb alates 01.10.2008 pöörduda pensioniameti
poole (varem perearsti). Enne pensioniametile taotluse esitamist peate kindlasti olema
käinud raviarsti vastuvõtul ja visiidist ei tohi olla möödas rohkem kui 3 kuud.
Ekspertiisitaotluste menetlemine võtab aega ligikaudu poolteist kuud, seega tuleb taotlus
esitada enne kehtiva puude lõppemist õigeaegselt. Üheaegselt ekspertiisitaotlusega
soovitame taotleda ka sotsiaaltoetust, siis saab Teile toetuse määrata kohe pärast puude
raskusastme määramist ja uuesti ei ole vaja pensioniametisse pöörduda. Korduvalt määratud
töövõimetuse korral jätkab pensioniamet teile töövõimetuspensioni maksmist automaatselt,
esmakordselt tuvastatud töövõimetuse 40-100% korral tuleb esitada taotlus
töövõimetuspensioni määramiseks.
Puudega lapse hooldajatele lõpetatakse pensioniameti kaudu hooldajatoetuse maksmine
28.02.2009. Kui Teie ravikindlustuse aluseks on hooldajatoetuse saamine, siis lõpeb
praegune ravikindlustus ühe kuu möödudes riigipoolse hooldajatoetuse maksmise
lõpetamisest.
Küsimuste korral saab infot Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 ( www.ensib.ee)
Pensioniameti Jõgeva klienditeeninduse tel 77 62 751 ja 51 33 658 (info@jogeva.ensib.ee)
või kohapeal esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja reede kell 8.30-16.30 ja neljapäeval 8.3018.00.
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