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Hastane yardımcı gereç merkezi                                   Sayfa 1 
(Hjälpmedelscentrum) (yardımcı gereçlerin sigortalarına ilişkin açıklayıcı bilgiler 2. sayfadadır) 

Ödünç alma koşulları (Lånevillkor) 
 
Söz konusu olan yardımcı gereçler (hjälpmedel) Västmanland İl Meclisinden (landstinget) ödünç olarak 
alınır. Ödünç alındığı süre boyunca bu yardımcı gereçlerden siz sorumlusunuz. Dikkatsizlik ya da 
çalınma sonucu ortaya çıkan durumda tazminat vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde ödünç gereç 
alanları, kendi sigorta şirketleriyle ilişkiye geçip, yaptırmış oldukları ev sigortalarının yardımcı 
gereçlerle ilgili olabilecek zararları karşılıyor olması konusunda uyarırız. Değişik yerlere yapılmış olan 
ihbarların (örneğin, sigorta şirketine, taşıyıcı şirkete, polise yapılan ihbarlar gibi) bir kopyasını şu 
adrese göndereceksiniz: 
Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2,  721 31 VÄSTERÅS 
 
Artık kullanılmayan yardımcı gereçler; Hastane yardımcı gereç merkezine, en yakın sağlık bakım 
merkezine, hastaneye ya da belediyenin rehabilitasyon birimine, çok iyi temizlendikten sonra geri 
verilecektir.  Aksi takdirde hastane yardımcı gereç merkezinin; gereçleri temizletmek için yapacağı 
masrafların bedelini, sizden isteme hakkı vardır.   
 
Ödünç aldığınız yardımcı gereçlerin listesi aşağıda belirtilmiştir (Değeri = KDV’siz satın alma fiyatı) 
 
……………………………………………………………………….Değeri…………………… 
 
……………………………………………………………………….Değeri…………………… 
 
……………………………………………………………………….Değeri…………………… 
 
……………………………………………………………………….Değeri…………………… 
 
Bana verilen açıklayıcı bilgileri aldım ve ödünç alma koşullarını anladım.  
 
Ödünç alan :____________________________________________Kimlik No:___________________ 
 
Açıklayıcı bilgileri alan :________________________________________________________ 
 
İhtiyacı tespit eden:_______________________________________tfn:____________________ 
 
Yardımcı gereç danışmanı :________________________________________________________ 
 
Yer:________________________Tarih:___________________________ 
 
____________________________________________________________ 
Ödünç alanın, velinin ya da açıklayıcı bilgileri almış olanın imzası   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlanacak olan belge sayısı ihtiyaca göre değişir. Bu belgenin bir örneği daima yardımcı gereçleri alan kişiye verilir.  

Tamir edilmesi gerekli yardımcı gereçler için ilişkiye geçeceğiniz yer : 
Hjälpmedelscentrums kundtjänst tfn 021–17 30 48 olup burası  
Pazartesi–Perşembe  08:00–16:00, Cuma 08:00–15:00 arası açıktır 
 
Başka bir yardımcı gereç almak ya da elinizdekini değiştirmek için  bağlı 
olduğunuz uğraşı ile tedavi etme uzmanına (arbetsterapeut), tıbbi cimnastikçiye 
(sjukgymnast) ya da bağlı olduğunuz aile doktorunuza başvurmalısınız.  
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                                                Sayfa 2  
     (Ödünç alma koşulları 1. sayfadadır) 
Hastane yardımcı gereç merkezi 
 (Hjälpmedelscentrum)             
  
 

     Yardımcı gereçlerin sigortalanmalarına ilişkin açıklayıcı bilgiler  
 
 
Kullanmakta olduğunuz yardımcı gereçler; Västmanland İl Meclisince (landstinget) size ödünç olarak 
verilmiş olup ihtiyacınız kalmadığında çok iyice temizlenmiş olarak aldığınız yere geri verilecektir.  

 
Yardımcı gereçleri ödünç alanlar:  
 
• Hemen kendi sigorta şirketleriyle ilişkiye geçerek ev sigortalarının bu yardımcı gereçleri de 

kapsayıp kapsamadığını öğrenmeli ve kapsamıyorsa gerekli özel sigortayı yaptırmalıdırlar. Sigorta 
masrafları sizin tarafınızdan karşılanır.  

 
Yardımcı gereçler; kişisel olarak kullanılan eşyalardan olup çoğu sigorta şirketince yapılmış olan 
sigortalarda taşınır mal (lösöre) sınıfına girer. Sigorta ilk elde çalınma ve yangın hallerinde geçerlidir.  
 
Eğer bir şey olursa: 
  
• Durumu sigorta şirketine bildirin. Sigortaca yapılacak herhangi bir ödemenin alıcısının kim 

olduğunu belirtmek için, yardımcı gerecin esas sahibinin Västmanland İl Meclisi olduğunu belirtin. 
• Hırsızlık söz konusuysa polise de bir bildirim yapın.  
• Yaptığınız bu bildirimlerin kopyalarını Bkz sayfa 1.“Landstinget Västmanland” adresine gönderin.  
 
Västmanland İl Meclisi, normal aşınma dışında; bozulmuş, zarar görmüş, kaybedilmiş ya da çalınmış 
olan yardımcı gereçler için tazminat istemektedir. Aşağıda belirtilen seçeneklerdeki koşullar geçerlidir: 

 
Sigortanız varsa şu koşullar geçerlidir: 
 
• Västmanland İl Meclisi; normal olması gereken dikkat gösterilmişse sigortanın istediği zarara 

katılma payını (självrisken) öder ve verilen tazminatı alır.  
 

Sigortanız yoksa veya sigorta olmasına rağmen bir tazminat verilmiyorsa şu koşullar geçerlidir: 
 

• Siz, Västmanland İl Meclisine; yardımcı gerecin yaşına ve satın alınma fiyatına göre hesap edilen 
bugünkü değeri (restvärde ) üzerinden bir tazminat ödersiniz. Bu tutar en yüksek, temel tutarın 0,2 
oranı kadar olabilir.  

• Normal aşınma dışında bir tamirat gerekiyorsa o zaman kullanılan yedek parça, değiştirilen parça 
ve çalışılan sürenin bedelini karşılarsınız.  

 
Seyahat ya da bir yerden bir yere nakil sırasında hasara uğrayan ya da kaybolan yardımcı 
gereçler için şu koşullar geçerlidir: 
  
• Bir uçak seyahatinde ya da gezi hizmeti sırasında hasara uğrayan ya da kaybolan yardımcı gereçler 

için o taşımayı yapan şirkete bildirimde bulunulur. Aynı bildirimin kendi sigorta şirketinize de 
yapılması gereklidir.  

• Taşıma sırasında olan hasarlar Västmanland İl Meclisince karşılanmamaktadır.  
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