10 mm

20 mm

20 mm

5 mm

Ersättning för privat taxiresa
Ersättning
för privat
taxiresa
Du
kan söka ersättning
för en privat
taxiresa som du har betalat när din sjukresetaxi eller färdtjänsttaxi
Du
ersättning
intekan
har söka
kommit
i tid. för en privat taxiresa som du har betalat när din sjukresa eller färdtjänstresa
inte har kommit inom 20 minuter från beställd tid.
Skriv tydligt. Du kan välja att fylla i blanketten på datorn och skriva ut den. Du hittar den på
Skriv tydligt. Du kan välja att fylla i blanketten på datorn och skriva ut den, eller att skriva ut den och
www.fardtjansten.sll.se/blanketter.
sedan fylla i den. Kundservice hjälper dig att fylla i blanketten om du behöver.

Dina uppgifter
Dina
uppgifter
Kundnummer
för färdtjänst, kortnummer för sjukresor eller personnummer (ÅÅÅMMDD-XXXX)

Kundnummer för färdtjänst, kortnummer för sjukresor eller personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Förnamn, efternamn
Förnamn, efternamn

Uppgifter om resan som du begär ersättning för
Uppgifter
om resan som du begär ersättning
för
Datum
Tid
Datum

Tid

Från adress
Från adress

Till adress
Till adress

Kort beskrivning om vad som hände
Kort beskrivning om vad som hände

Kontouppgifter
Kontouppgifter
Fyll i vilket konto som du vill ha pengarna till. Du får en utbetalningsavi om du lämnar fält tomma

Fyll i lämnar
vilket konto
som du vill
ha pengarna till. Du får en utbetalningsavi om du lämnar fält tomma
eller
ofullständiga
uppgifter.
eller
lämnar
ofullständiga
uppgifter.
Bank
Bankkonto (clearingnummer + kontonummer)
Bank
Bankkonto (clearingnummer + kontonummer)

Om du har angett någon annans kontouppgifter, ange kontoinnehavarens personuppgifter:
Om
du uppger någon
annans kontouppgifter, skriv Förnamn,
kontoinnehavarens
Personnummer
(ÅÅÅMMDD-XXXX)
efternamnpersonuppgifter:
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Förnamn, efternamn
Kontoinnehavarens adress
Kontoinnehavarens adress

037
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Underskrift
Underskrift

10 mm

Datum
Datum

Skicka in taxikvitto i original tillsammans med den här blanketten till
Skicka
in taxikvitto
i original
med den här blanketten till
Färdtjänsten,
Box 30103,
104 tillsammans
25 Stockholm
Färdtjänsten,
30103,och
104sjukresor:
25 Stockholm
Kundservice förBox
färdtjänst
08-720 80 80, helgfri vardag 7–20

