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A. Konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse ühtne vorm rahalise abi korral 

KONSULAARKAITSE KULUDE TAGASIMAKSMISE KOHUSTUS 

(RAHALINE ABI) – (direktiivi (EL) 2015/637 artikli 14 lõige 1) 

Mina, (täisnimi trükitähtedega) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

passi nr …………………………………….väljastamiskoht ………………………………… 

 

kinnitan, et sain ……………………………………………………………………………….. 

välisesinduselt (asukoht) ……………………………………………………………………… 

 

………………………suuruse summa ettemakse vormis …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………jaoks 

(summa sisaldab kohaldatavaid tasusid) ……………………………………………………….. 

 

ning võtan kohustuse ja luban nõudmise korral maksta tagasi …………….……….………….. 

[kodakondsusjärgne liikmesriik] välisministeeriumile/valitsusele kooskõlas nimetatud 

liikmesriigi õigusaktidega selle summaga võrdväärse summa või kõigi minu eest tehtud 

maksete või mulle tehtud ettemaksetega (sealhulgas mind saatva(te) pereliikme(te) tekitatud 

kulud) võrdväärse summa (valuuta) 

………………………………………………………. 

ettemakse tegemise või kulude maksmise päeval kehtinud vahetuskursi järgi. 

Minu aadress (*) (trükitähtedega) 

(riigis)…………………………………………………………………………………………… 

on:……………………………………………………………………………………………….. 

.………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

KUUPÄEV …………………………………. ALLKIRI ……………………………………… 
 

 
(*)  Kui teil ei ole alalist aadressi, märkige kontaktaadress. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L0637#ntc*-L_2015106ET.01001101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L0637#ntc*-L_2015106ET.01001101-E0001


B. Konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse ühtne vorm repatrieerimise korral 
 
KONSULAARKAITSE KULUDE TAGASIMAKSMISE KOHUSTUS 
 
(REPATRIEERIMINE) – (direktiivi (EL) 2015/637 artikli 14 lõige 1) 
 
Mina, (täisnimi trükitähtedega) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
sünnikoht (linn ja riik): …………………………………………………………………………. 
 
sünnikuupäev: …………………………………………………………………………………... 
 
passi nr: ……………………………… väljastamiskoht: ………………………………………. 
 
väljastamiskuupäev: …………………. ja isikukood …………………………………………... 
 
ning ……………………sotsiaalkindlustusnumber ja pädev asutus (olemasolu/vajaduse korral) 
 
kohustun käesolevaga hüvitama nõudmise korral ……………………………………valitsusele 
 
asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohaselt summad,  
 
mis………………………………………valitsuse konsulaarametnik ………………..(asukoht) 
 
on minu või mind saatvate pereliikmete repatrieerimiseks ………………………….. (sihtkoht) 
 
või sellega seoses minu eest maksnud või mulle ettemaksu vormis andnud, ning tasuma kõik 
repatrieerimisega seotud asjakohased konsulaartasud. 
 
Need on: 

i) (**)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sõidukulud 

 
elamiskulud 

 
muud kulud 

 
MILLEST ON MAHA ARVATUD minu makstud summa 

 
KONSULAARTASUD: 
  

repatrieerimistasu 
 

teenustasu 
 

tasu passi eest/kiirmenetluse tasu 
 

(… tundi …/tunni kohta) 
 

 

ii) (**)  minu või mind saatvate pereliikmete repatrieerimiseks või sellega seoses minu eest 
makstud summad, mida ei saa kindlaks määrata ajal, mil ma selle 
tagasimaksekohustuse allkirjastan. 

Minu aadress (***) (trükitähtedega) (riigis) …………………………………………………… 
 
on ……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L0637#ntr**-L_2015106ET.01001101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L0637#ntr**-L_2015106ET.01001101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L0637#ntr***-L_2015106ET.01001101-E0003


…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
KUUPÄEV ……………………………… ALLKIRI ………………………………………… 
 
 

 
(**)  Mittevajalik maha tõmmata: konsulaarametnik ja taotleja peaksid kinnitama 
mahatõmbamist oma initsiaalidega dokumendi serval. 
(***)  Kui teil ei ole alalist aadressi, märkige kontaktaadress. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L0637#ntc**-L_2015106ET.01001101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L0637#ntc***-L_2015106ET.01001101-E0003

