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Hvør er fevndur av lívstryggingini?
Tryggingin er tvungin fyri allar limir
felagsins undir 67 ár, sum hava tilknýti til arbeiðsmarknaðin ella fáa
stuðul frá Arbeiðsloysisskipanini.
Aðrir limir kunnu við at venda sær til
felagið søkja um at koma við í felagslívstrygg ingarskipanina.

Nær heldur tryggingin uppat?
Tryggingin heldur uppat beinanvegin
tá viðkomandi persónur meldar seg
úr felagnum ella á annan hátt missir
limaskap sín, ella um treytirnar fyri
tvungnari luttøku í skipanini ikki longur eru loknar.
Limir, sum eru tvungnir at vera við í
skipanini, kunnu – um treytirnar fyri
tvungnari luttøku halda uppat – halda
áfram í lívstryggingarskipanini.

Nær tekur tryggingin við?
Limir, sum eru tvungnir limir av
felagslívstryggingini, eru tryggjaðir
beinanvegin frá upptøkuni sum limur
í felagið. Aðrir limir eru fevndir av
tryggingini, tá Alka hevur góðtikið
upptøkuna í skipanina.

Framhald í skipanini skal í slíkum
førum halda áfram beinleiðis frá tí, at
viðkomandi ikki longur er tvungin at
vera við í skipanini. Tað er ein treyt,
at hesir limir gjalda tryggingargjald til
felagið.
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Tryggingarupphæddir
Galdandi frá 01.01.2018
Aldur við deyða

Deyður:

Upphædd kr.

Hættislig sjúka:

Upphædd kr.

Áðrenn árslok tað ár limurin fyllir 67 ár
Aldur við staðfesting av sjúkuni

365.976

Til og við 66 ár		
Aldur við staðfesting av sjúkuni

Barnatrygging:

Millum 6 mánaðir og 18 ár		
Aldur

Lokaupphædd:

Við fylta 67 ár		

91.493
Upphædd kr.
91.493
kr.
100.000

Rætt til lokaupphædd hava limir, sum tá teir fylla 67 ár hava havt í minsta lagi 10 ára limaskap samanlagt í meginfelagnum
og viðkomandi hevur goldið til felagslívstryggingarskipanina, eftirlønargrunnin og limagjald í minsta lagi 10 ár út í eitt fram
til viðkomandi fyllir 67 ár.

Minnist til, at limir sum gerast sjúkir ella arbeiðsleysir, kunnu halda áfram í skipanini, um teir sjálvir gjalda tryggingargjald,
sum felagið hevur ásett. Inngjaldingin fyri egna rokning skal byrja áðenn 3 mánaðir frá tí, at viðkomandi gjørdist sjúkur ella
arbeiðsleysur.

Javning:
Tryggingar upphæddirnar í sambandi við deyða
og ávísar hættisligar sjúkur verða javnaðar hvørt
ár tann 1. januar. Lokagjaldið verður ásett av
fakfelagnum

Alment:
Nærri treytirnar fyri felagslívs
tryggingarskipanina, m.a. staðfesting av ávísum
hættisligum sjúkum og barnatrygging, eru ásettar
í teimum til eina og hvørja tíð galdandi tryggingartreytum og tryggingaravtaluni.

Skattaviðurskiftir:
Útgjalding frá tryggingini er ikki áløgd inntøku
skatt ella gjald til statin. Møguliga skal tó gjaldast
arvagjald samsvarandi føroyskari lóggávu.
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Trygging í sambandi ávísar
hættisligar sjúkur
Tryggingarupphæddin í sambandi
við ávísar hættisligar sjúkur verður
goldin út, um ein limur, meðan hann/
hon er limur, fær staðfest eina av
hesum sjúkum:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Illkynjaðar krabbameinssjúkur
• Heilabløðing/blóðtøppur í
heilanum
• Ávísir góðkynjaðir svullir í heila og
mønu
• Bjølgar á lívæðrum í heilanum
• Disseminerað sklerosa
• ALS (Amyotrofisk lateralsklerosa)
• Flutningur av stórum lívgøgnum
(hjarta, hjartalunga, lunga og livur)

•
•
•
•
•
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Nyrasvignan
Vøddasvinn
Blóðtøppur í hjartanum
Ballónvíðkan av kranslívæðrum í
hjartanum
Bypassskurðviðgjørdur í 		
kranslívæðrum í hjartanum
Hjartalokuskurðviðgerð
Miss av sjónini
Miss av hoyrnini
HIV-ígerð av blóðflutningi ella tengd
at arbeiði
AIDS
Parkinsons sjúka (fra 01.01.2003)
Creutzfeldt-Jacob sjúka (fra 01.01.2003)
Meningitis (fra 01.01.2009)
Aorta-sjúka (fra 01.01.2009)

Um ein limur doyr áðrenn 3 mánaðar
aftaná, at hættislig sjúka er staðfest,
minkar felagslívstryggingarupphæddin við upphæddini, sum møguliga er
goldin liminum í sambandi við hættisliga sjúku.

Barnatrygging í sambandi við
ávísar hættisligar sjúkur
Tryggingarupphæddin verður goldin
út, um so er, at barn, sum er millum 6
mánaðir og 18 ár, hjá limi fær staðfest
eina av niðanfyri nevndu hættisligum
sjúkum:

Útgjald fleiri ferðir
(Galdandi frá 01.04.2015)

Møguleiki er at fáa útgjald fleiri ferðir
í sambandi við ávísar hættisligar
sjúkur, tó soleiðis at tá útgjald fer
fram vegna eina av nevndu sjúkum/
viðgerðum, so dekkar tryggingin ikki
longur hesar og møguligar atknýttar
sjúkur hjá hesum liminum. Fyri at fáa
útgjald av nýggjum er harumframt
krav um, at ganga skulu í minsta
lagi 6 mánaðar frá staðfesting av
seinastu sjúkuni, sum er dekkað av
tryggingini, til eina nýggja staðfesting
av sjúku, sum gevur rætt til útgjald.
Hetta merkir t.d., at limur kann fáa
útgjald vegna blóðtøpp í hjartanum
og seinni kann fáa útgjald vegna
eina av krabbameinssjúkunum,
sum eru við í yvirlitinum, tó soleiðis
at ganga skulu 6 mánaðar millum
sjúkustaðfestingarnar.

•
•
•
•
•
•
•

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

Hesi børn hjá limum eru fevnd av
tryggingini:
• Biologisk børn
• Ættleidd børn
• Fosturbørn, skrásett at búgva á
sama fólkayvirlitsbústaði sum
limurin.
Tá tryggingarupphædd er útgoldin,
so fellur tryggingin av viðkomandi
barni burtur.

Undantak frá reglunum um ávísar
hættisligar sjúkur og barnatrygg
ing
Um ein limur/barn, áðrenn upptøku
í lívstryggingarskipanini hevur fingið
staðfest hættisliga sjúku, er viðko-
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mandi sjúka og møguligar seinni
samsvarandi sjúkur ikki fevndar av
tryggingini.
Ein áður staðfest sjúka kann eisini
merkja, at ein ella fleiri aðrar sjúkur
ikki koma undir tryggingina.

Tó er skipanin hon, at um:
- tað áður er staðfest krabbamein og
- útgjald er ikki farið fram vegna hesa
sjúku frá bólkalívstryggingini hjá HA
og
- tað eru liðin í minsta lagi 7 ár síðani
viðgerðin av hesari sjúku er endað
uttan nakað afturfall ella
krabbasjúkuviðgerð
kann ein nýggj staðfesting av krabbasjúku møguliga vera dekkað av
tryggingini.

Serregla viðvíkjandi krabbameini:
Um krabbameinssjúka áður hevur
verið staðfest, er ein møgulig seinni
staðfest krabbameinssjúka ikki fevnd
av tryggingini.
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Hvør fær tryggingarpeningin?
Um ongin fráboðan um njótanartilskilan er send Alka, verður lívstryggingin
útgoldin til “nærmastu avvarðandi”.
Hetta merkir, at peningurin verður
útgoldin tí ella teimum persónum, ið
sita eftir, tá ein limur doyr.
Raðfylgjan er hendan:

Útgjaldingin av tryggingarupphæddini í sambandi við hættisliga
sjúku, hættisliga sjúku hjá børnum og
lokaupphædd fer fram til tann tryggjaða persónliga.
Fráboðan og útgjald
Áheitan um útgjald í sambandi
við deyðsfall, ávísum hættisligum
sjúkum, barnatrygging og lokaupphædd skal skjótast gjørligt latast
felagnum.

1. Hjúnafelagi/skrásettur maki
2. Sambúgvi
Treytir:
1)	Antin at limurin og sambúgvin hava
sama bústað og skulu hava, hava ella
hava havt barn saman.
2)	Ella at limurin og sambúgvin hava livað
saman sum hjún á felags bústaði 2 ár
áðrenn andlátið.

Í sambandi við deyðsfall skal avrit
av deyðsváttan og fráboðan um
jarðarferð ella annað skjalatilfar, sum
prógvar,at viðkomandi er deyður,
sendast felagnum saman við fráboðanini.

3. Lívsarvingar
 rágreiðing: Lívsarvingar eru børn, barnaF
børn og langommu/abbabørn

Upplýsast skal, hvør situr eftir tann,
sum deyður, er við fráboðan um,
hvussu viðkomandi er í familju við
tann, sum deyður er, navn, føðingar
dagur og ár umframt bústað, soleiðis
at avgerð kann takast um, hvør skal
hava tryggingarupphæddina útgoldnað.

4. Eftir testamenti
5. Eftir arvalógini
Um ein limur ynskir, at lívstryggingin
skal gjaldast onkrum øðrum, ella
hann skal deilast millum fleiri
persónar, skal hann senda eitt skjal
um njótanartilskilan til Alka.
Sí brotið: Serlig njótanartilskilan.

Saman við deyðsváttanini skal latast
vígslubræv og/ella møguligar føði- og
dópsváttanir hjá børnunum.
Felagið sendir síðani nevnda tilfar til
Alka, sum tekur neyðugu stigini í
sambandi við útgjalding av tryggingarupphæddini, sum vanliga fer
fram til felagið, sum so flytur
peningin til rætta viðkomandi.

Er ongin at gjalda út til sambært
njótanartilskilan, testamenti ella eftir
arvalógini, verður onki útgoldið.
Tryggingarupphæddin verður goldin
uttan um búgvið, og uttan at møguligir ognarar kunnu krevja peningin,
hjá tí sum deyður er.
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Serlig njótanartilskilan
Ynskir limur at broyta, hvør fær útgjaldið sambært “næsti avvarðandi”,
hygg eftir brotinum um “hvør fær
tryggingarpeningin?”, kann hann fáa
eitt skjal at fylla út frá fakfelagnum.
Øll kunnu verða njótanartilskilað við
hesari tryggingini. Broytingin verður
gjørd, við at skjal um njótanartilskilan
verður sent til Alka.

Tann ella tey, ið eru njótanartilskilað,
fáa sostatt upphæddina útgoldna
uttan um búgvið, og uttan at møguligir ognarar kunnu krevja part av
upphæddini.
Tó skal ein vera varur við, at sjálvt um
serlig ynski um njótanartilskilan er
latið inn, kunnu hjúnafelagi ella lívsarvingar (børn, barnabørn) mótmæla
njótanartilskilanini. Hetta merkir, at
útgjaldið til tann njótanartilskilaða
kann verða minni enn upprunaliga
upphæddin.

Um útgjaldingin t.d. skal fara fram
til sambúgva tín, men viðkomandi
ikki enn lýkur treytirnar fyri útgjaldi
sambært “nærmastu avvarðandi”, (sí
brotið “hvør fær tryggingarpeningin”),
so skal tú senda Alka eina njótanartilskilan.

Um ein njótanartilskilan skal broytast,
skal ein nýggj fráboðan um njótanartilskilan sendast til Alka.
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Nær og hvussu leingi er njótanartilskilanin galdandi?
Njótanartilskilan er galdandi, so leingi
ein er limur í ávísum fakfelag. Ert tú
ikki limur eitt ávíst tíðarskeið, kemur
njótanartilskilanin aftur í gildi, tá tú
meldar teg sum lim aftur.
Fráboðanarfreistir
Fyri at fáa veitingar frá lívstryggingini,
so skulu hesar fráboðanarfreistir
haldast:
Við deyðsfall: Høvuðsreglan er 3 ár
frá tí at viðkomandi doyði.
Við ávísum hættisligum sjúkum og
barnatrygging: høvuðsreglan er 3 ár
frá tí at sjúkan er staðfest sum ein av
nevndu hættisligu sjúkunum.
Við 67 ára aldur (lokaupphædd):
Innan 6 mánaðar frá tí at limurin fer
úr skipanini, og í øllum førum áðrenn
viðkomandi doyr.
Um nevndu fráboðanarfreistir ikki
verða hildnar, so fellur kravið móti
Alka burtur.
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Hevur týdning fyri allar limir - lesið her!
Fylgið hesari leiðbeining:
1.U
 m tú ikki hevur sent ynski um
njótanartilskilan til Alka fyrr
– Lesið á síðu 9 og 10
2.U
 m tú hevur sent ynski um njótanartilskilan til Alka áðrenn 1. Januar
2008 – lesið niðanfyri

1. januar 2008 eru broytingar framdar í donksu lóggávuni, sum hevur
týdning fyri, hvør fær útgoldið tryggingarpening í sambandi við deyða.
Felagslívstryggingin hjá Havnar
Arbeiðarafelag er rættað til eftir
teimum nýggju lógarreglunum um,
hvørji eru tíni “nærmastu avvarðandi”.

Um Alka hevur fingið ynski um
njótanartilskilan frá tær áðrenn 1.
januar 2008, eru nýggju reglurnar
ikki galdandi fyri tína trygging. Tí er
týdningarmikið, at tú metir, um títt
ynski um njótanartilskilan uppfyllir
títt ynski um, hvør skal hava tryggingarpeningin.

Tað er sera týdningarmikið, at tú
metir um tína støðu, og um tú skalt
gera broytingar í sambandi við nýggju reglurnar um útgjald í sambandi
við felagslívstryggingina. Hesar reglur eita njótanartilskilan. (begunstigelses-bestemmelser)
Spyr teg sjálva/n hetta: “hvør skal
hava mína lívstrygging, um eg doyggi
í morgin?” Hetta er ikki nakar hugaligur spurningur, men tú skyldar tínum
nærmastu at taka støðu, áðrenn tað
er ov seint.

Um tú ynskir at broyta tína njótanartilskilan, skalt tú senda eina nýggja
fráboðan til Alka. Tú sært, hvussu tað
verður gjørt á síða 9.
Um so er, at njótanartilskilanin er
gjørd soleiðis, at hon ikki kann broytast, má tann, ið fær njótanartilskilanina, vátta møguligar broytingar.
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