Í samband við útgjald, er møguleiki
heilt ella lutvíst at umleggja eftirlønina
til loypandi mánaðarliga veiting.
Útgjald í einum rinda avgjald uppá 35
% (2007) til landskassan. Loypandi
veitingar verða skattaðar sum Ainntøka.
Um limur doyr áðrenn eftirlønaraldur,
verður útgoldið í minsta lagi tað, ið
svarar til samansparda virði á eftirlønini til eftirsitandi.
Upphæddin við deyða, verður
útgoldin til næsta avvarðandi, uttan
so, at onnur skrivlig avtala er gjørd.
Næsti avvarðandi er hjúnafelagin. Um
eingin hjúnafelagi er, verður útgoldið
til børn (lívsarvingar) Eru eingi børn,
verður útgoldið samb. arvalógini.
Sambúgvi kann tryggjast við testamenti úr deyðsbúgvi. Vit geva fegin
neyvari vegleiðing um hesi viðurskifti.

Í eftirlønarskipanini er sum grundregla
ikki innbygd nøkur vágistrygging, ið
gevur rætt til útgjøld. Møguleiki er fyri
at byggja út persónligu tryggingina við
veitingum, t.d. í samband við
óarbeiðsføri og barnaeftirløn. Hetta
krevur persónliga heilsuváttan.

Gjaldsundantøka

Verður arbeiðsorkan skerd við 2/3
ella meira, fellur inngjaldið til
eftirlønartryggingina burtur aftaná 3
mánaðir. Ístaðin rindar Føroya
Lívstrygging eftirlønargjaldið, so leingi
óarbeiðsføri stendur við, um neyðugt
heilt fram til eftirlønaraldur.
Gjaldsundantøka er ikki galdandi fyri
limir, ið bert hava eftirlønarkonto.
Hesa eftirlønarkonto hava limir, ið eru
omanfyri 52 ár møguleika at velja, í
samband við innliman.
Verður limur óarbeiðsførur ella fær
Hættisliga sjúku, skal hetta meldast
til Føroya Lívstrygging. Umsóknarbløð finnast á heimasíðuni www.liv.fo.

Hevur tú spurningar,
set teg í samband
við okkum, ella vitja
heimasíðu…
www.fhf.fo ella www.liv.fo

Føroya Lívstrygging

Kopargøta 1, Postboks 206, 110 Tórshavn
tlf. 31 1111
fax. 35 1110
teldupostur: liv@liv.fo

Eru ivamál, galda ásetingarnar í sáttmálunum um samlagstrygging og eftirløn

Sambært sáttmálanum rindar arbeiðsgevarin til persónliga eftirløn fyri
limin. Goldið verður til eftirlønartrygging, ið er ein kapitaleftirløn, ið
verður útgoldin í einum við 67 ár.

Limir fáa á hvørjum ári eitt tryggingaryvirlit frá Føroya Lívstrygging, ið vísir
rættindi, hvat ið er inngoldið, hvussu
gongdin er, og sum eisini vísir hvørji
eftirlønarrættindi limur kann vænta
sær, í mun til tað ið er inngoldið.

Føroya Handverkarafelag

Hesin faldari kunnar m.a. um:
• Hvør er tryggjaður
• Hvat tryggingin fevnir um
• Hvør fær útgjald
• Eftirløn
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Eftirløn

F ø r o ya L í v s t r yg g i n g

Vælkomin í
trygging og eftirløn hjá
Føroya Handverkarafelag

Tryggingarhæddir
Galdandi frá 1. mai 2007 hava
limir hesi rættindi til trygging:
Trygging við deyða kr. 400.000
Hættislig sjúka
— fyri børn

Hvør er tryggjaður

Allir virknir limir, ið starvast eftir
sáttmála hjá Føroya Handverkarafelag, eru fevndir av hesi trygging.

Tryggingargjaldið verður ásett m.a. í
mun til aldursbýtið hjá tryggjaðu
limunum, og broytast í mun til hetta.

Tryggingin fer úr gildi, tá limurin ikki
longur er í starvi sum virkin limur í
felagnum. Tryggingin er bundin fyri
allar virknar limir felagsins.

Útgjald

Innliman er treytað av at limurin er fult
arbeiðsførur. Við innliman skal
arbeiðsgevari kunna váttað at limur er
fult arbeiðsførur.
Tá limurin verður settur í starv, er
hesin fevndur av trygging við deyða.
Trygging við Hættisliga sjúku tekur í
fyrsta lagi við ein mánað eftir at
limurin er komin í starv.
Um limur, av sjúku ella vanlukku,
missur arbeiðsføri til 1/3 ella lægri,
heldur limurin tó fram í tryggingini,
gjaldsfrítt, í upp til 3 ár.

Gjald

Tryggingargjaldið verður goldið, við at
hetta verður tikið av tí gjaldinum, ið
verður inngoldið til eftirlønina. Gjaldið
fyri samlagstrygging skal roknast sum
skattskyldug inntøka á lønarseðlinum.
Sostatt er eitt møguligt útgjald frá
tryggingini skattafrítt.

Samlagstryggingin gevur rætt til
útgjald um limur doyr og/ella fær
hættisliga sjúku. Útgjøld frá tryggingini verða útgoldin í einum, skattafrítt.
Um tryggjaður limur doyr áðrenn 67.
ár, verður tryggingarupphæddin útgoldin til eftirsitandi. Útgoldið verður
uttan mun til um limur doyr av
vanlukku ella sjúku. Lívstryggingin er
galdandi bæði í arbeiði og frítíð.
Tryggingarhæddin við deyða verður
útgoldin til næsta avvarðandi, uttan
so, at onnur skrivlig avtala er gjørd
við Føroya Lívstrygging. Næsti
avvarðandi er í fyrsta lagi hjúnafelagin. Um eingin hjúnafelagi er,
verður útgoldið til børn (lívsarvingar)
Eru eingi børn, verður útgoldið samb.
arvalógini.
Ynskist tryggingarhæddin útgoldin til
onnur enn næsta avvarðandi t.d.
sambúgva, skal hetta fráboðast
skrivliga til Føroya Lívstrygging.

kr. 100.000
kr. 60.000

Hættislig sjúka

Trygging við hættisligari sjúku gevur
rætt til útgjald, ið verður útgoldið um
limur fær staðfest eina av hesum
hættisligu sjúkum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illkynjað krabbameinssjúka
Blóðtøpp í hjartanum
"Bypass" - Ballónvíðkan
Hjartaloku skurðviðgerð
Heilabløðing/slag
Bjølgar á lívæðrum í heilanum
Ávísir góðkynjaðir vøkstrir í heila
ella mønu
Disseminerað sklerosa
ALS (amyotrofisk lateral-sklerosa)
Vøddasvinn
HIV-ígerð, sum er fylgja eftir blóðgávu ella arbeiðstreytaðari smittu
AIDS (eyðkvæmi)
Nýrasvignan
Størri vevnaðarflutningur
Miss av sjónini
Miss av hoyrnini
Creutzfeldt-Jacob sjúka
Parkinsons sjúka,Paralysis agitans

Tryggingartreytirnar áseta neyvari
hvør sjúkuavgerð er umfatað.

Er ein av sjúkunum staðfest áðrenn
innliman, verður einki útgoldið, um
sama sjúka rakar av nýggjum.
Er krabbamein staðfest frammanundan innliman, er eingin veiting fyri
krabbasjúkur, uttan mun til, hvat slag
av krabbasjúku rakar av nýggjum. Tó
er galdandi, at um tað er staðfest í
mesta lagi ein tilburður av krabbasjúku, er sjúkuviðger av hesi sjúku
endað, og tað eru liðin 7 ár síðani, er
ein nýggj krabbasjúka tó fevnd av
tryggingini. Hetta er treytað av, at
einki afturfall hevur verið í áður
nevnda tíðarskeiði.
Verður tryggingarhæddin útgoldin,
hevur sami limur ikki rætt til fleiri
útgjøld, um so er, at ein hættislig
sjúka rakar av nýggjum.
Av øðrum treytum kann t.d. nevnast
at um limurin doyr áðrenn 3 mánaðir
aftan á, at hættislig sjúka er staðfest,
lækkar upphæddin við deyða, við
somu upphædd, sum er útgoldin í
samband við hættisligu sjúkuna.
Barnatrygging fevnir um hesi børn:

• Biologisk børn
• Ættleidd børn
• Fosturbørn, treytað av, at hesi eru
skrásett at búgva á sama bústaði
sum samlagslimurin.

Barnatrygging verður veitt, um barn
hjá limi, har barnið er í aldrinum 6
mánaðir til 18 ár, fær staðfest eina av
hesum nevndu sjúkum:
•
•
•
•
•
•
•

Illkynjaðar krabbameinssjúkur
Meningitis
Nýrasvignan
Miss av sjón (barn skal vera 2 ár)
Miss av hoyrn (barn skal vera 2 ár)
HIV-ígerð, av blóðflutningi
AIDS

