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Hjälpmedelscentrum Sid 1 
Apuvälinekeskus (sid 2 information om försäkring av hjälpmedel) 

Lainausehdot 
 
Apuvälineet on saatu Västmanlandin maakäräjiltä lainaksi. Lainaaja vastaa laina-aikana lainaamistaan 
apuvälineistä. Jos apuväline vahingoittuu tai varastetaan, voi lainaaja joutua maksamaan siitä 
korvauksen. Lainaajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöönsä varmistautuakseen siitä, että 
lainatut apuvälineet kuuluvat lainaajan kotivakuutuksen piiriin. 
Kopiot ilmoituksista (esimerkiksi vakuutusyhtiölle, kuljetusyhtiölle tehdystä ilmoituksesta, poliisi- 
ilmoituksesta) lähetetään osoitteella: 
Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2,  721 31 VÄSTERÅS 
 
Kun apuvälineitä ei enää käytetä, ne on palautettava hyvin puhdistettuina Hjälpmedelscentrumiin, 
lähimpään terveyskeskukseen, sairaalaan tai kunnan kuntoutusyksikköön. 
Hjälpmedelscentrumilla on oikeus veloittaa puhdistustyöstä aiheutuvat kustannukset. 

Olet lainannut seuraavat apuvälineet (arvo = ostohinta ilman alv:tä) 

……………………………………………………………………….Arvo…………………… 
 
……………………………………………………………………….Arvo…………………… 
 
……………………………………………………………………….Arvo…………………… 
 
……………………………………………………………………….Arvo…………………… 

Olen saanut edellä mainitut tiedot ja hyväksyn lainausehdot. 

Lainaaja:  Henkilönro:   
 

Tiedonsaaja:   
 

Tilaaja:  puh.:   
 

Apuvälinekonsulentti:   
 

Paikkakunta:  Päivämäärä:   
 

 
 

Lainaajan, holhoojan tai tiedonsaajan allekirjoitus 
 

Apuvälineiden korjausasiat: 
Hjälpmedelscentrumin asiakaspalvelu, puh. 021–17 30 48 
maanantai–torstai 08:00–16:30, perjantai 08:00–16:00 

 
Jos tarvitset muita apuvälineitä tai haluat vaihtaa nykyisen apuvälineesi, ota 
yhteyttä omaan toimintaterapeuttiisi, lääkintävoimistelijaasi tai 
perhelääkäriisi. 

 
Tämä asiakirja laaditaan niin monena kappaleena kuin tarve vaatii, joista käyttäjä saa aina omansa. 
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Hjälpmedelscentrum (sid 1 lånevillkor) 
Apuvälinekeskus 

    Tietoa apuvälinevakuutuksesta 
 

Saamasi apuvälineet ovat Västmanlandin maakäräjiltä saatu laina, ja ne on palautettava hyvin 
puhdistettuina, kun niitä ei enää tarvita. 

 

 

Apuvälineen lainaavan: 

Sid 2 

 
• tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöönsä varmistautuakseen siitä, että hänen lainaamansa apuväline 

kuuluu hänen kotivakuutuksensa piiriin tai ottaakseen erityisen vakuutuksen. 
Lainaaja maksaa vakuutusmaksun. 

 
Apuväline on yksityiskäyttöön tarkoitettua omaisuutta, joka useimpien vakuutusyhtiöiden 
kotivakuutuksen mukaan katsotaan irtaimeksi omaisuudeksi. Vakuutus korvaa tällöin ensisijaisesti 
varkaudesta ja tulipalosta aiheutuneet vahingot. 

 
Jos jotakin tapahtuu: 

 
• Tee ilmoitus vakuutusyhtiölle. Ilmoita, että Västmanlandin maakäräjät on apuvälineen omistaja ja 

siten korvauksen vastaanottaja. 
• Varkauden yhteydessä on tehtävä myös poliisi-ilmoitus. 
• Lähetä kopiot näistä ilmoituksista Västmanlandin maakäräjille, katso osoite sivulta 1. 

 
Västmanlandin maakäräjät vaatii korvauksen varastetusta, kadotetusta, vahingoittuneesta tai 
epätavallisen paljon käytössä kuluneesta apuvälineestä. Korvauksen osalta sovellettavat ehdot: 

 
 

Jos sinulla on vakuutus: 
 

• Västmanlandin maakäräjät perii vakuutusyhtiöltä korvauksen ja maksaa myös omavastuuosan, kun 
lainaaja on noudattanut tavanomaista varovaisuutta. 

 
Jos sinulla ei ole vakuutusta tai et saa korvausta, vaikka sinulla onkin vakuutus: 

 
• Maksat Västmanlandin maakäräjille korvauksen apuvälineen jäljellä olevasta arvosta, joka 

määräytyy ostohinnan ja –vuoden perusteella, kuitenkin enintään 0,2 perusmäärää. 
• Epätavallisen kovasta käytöstä aiheutuneen korjauksen yhteydessä, maksat korvauksen varaosista, 

vaihto-osista ja työkustannuksista. 
 

 

Kuljetuksen tai matkan yhteydessä vahingoittuneet tai kadonneet apuvälineet: 
 

• Sinun on tehtävä vahinkoilmoitus kuljetusyhtiölle esim. lentomatkan tai kuljetuspalvelumatkan 
yhteydessä vahingoittuneesta tai kadonneesta apuvälineestä. Sinun on myös tehtävä ilmoitus 
vakuutusyhtiöllesi. 

• Västmanlandin maakäräjät ei korvaa kuljetusvahinkoja. 


