
TÖÖVÕIMETOETUSE MAKSEVIISI MUUTMISE TAOTLUS 

TAOTLEJA ANDMED 
Eesnimi: Perekonnanimi: 

Isikukood, selle puudumisel sünniaeg: 

Aadress: 

E-posti aadress: Telefon: 

TAOTLEJA ESINDAJA ANDMED (täidetakse juhul kui taotlust ei esita taotleja ise) 

Eesnimi: Perekonnanimi: 

Isikukood, selle puudumisel sünniaeg: 

Aadress: 

E-posti aadress: Telefon: 

Esindusõiguse alus (näit. eestkostja, lapsevanem vms) 

Soovin töövõimetoetuse makseviisi muutmisega seotud otsuseid: 

minu aadressil esindaja aadressil 

e-posti teel lihtkirjaga tähtkirjaga 

Eesti Töötukassa maakondlikus osakonnas: 

Märkige maakondlik osakond ja büroo, kuhu soovite otsusele järele tulla 

Soovin eelteavitust, et otsusele võib maakondlikku osakonda järele tulla: 

e-posti teel                                                                        telefoni teel 

Palun muuta töövõimetoetuse makseviisi ja maksta mulle määratud töövõimetoetus: 

Minu arvelduskontole Eestis: 

Pangakonto number: 

Minu arvelduskontole välisriigis minu kulul: 

Pangakonto number: 

SWIFT/BIC kood: 



Panga nimi: 

Teise isiku arvelduskontole Eestis: 

Teise isiku ees- ja perekonnanimi: 

Pangakonto number: 

Kohaliku omavalitsuse üksuse arvelduskontole Eestis: 

Kohaliku omavalitsuse nimi: 

Pangakonto number: 

Viitenumber: 

Posti teel kojukandega minu kulul: 

sisestage kojukande aadress 

Posti teel kojukandega Eesti Töötukassa kulul minu aadressil, kuna olen sügava puudega ja: 

mul on liikumistakistus 

ma elan hajaasustusalal ja pangateenus on mulle raskesti kättesaadav. 

Põhjendage oma soovi 

Töövõimetoetuse makseviisi muutmise korral hakatakse töövõimetoetust maksma taotleja poolt töövõime- 
toetuse makseviisi muutmise taotluses näidatud viisil. Juhul, kui töövõimetoetuse makseviis jäetakse muut- 
mata, edastatakse sellekohane otsus taotlejale ning töövõimetoetuse maksmist jätkatakse varem kindlaks- 
määratud viisil. 

(kuupäev) (taotleja/taotleja esindaja allkiri) 
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