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Minst til gjaldið!

Limaskapur í Starvsfelagnum og inngjald til
Samlagstryggingina eru ein fortreyt fyri útgjald úr

Samlagstryggingini. Bæði tvey skulu vera í lagi.
 

Tí er tað umráðandi, at tú sjálv/ur ansar eftir, at
hesi viðurskifti eru í lagi, tá ið tíni

starvsviðurskifti broytast, t.d. tá ið tú fert í
farloyvi, barsilsfarloyvi, verður arbeiðsleys/ur,

fært varandi sjúku ella annað hendir.
 

Tá skalt tú tryggja tær, at limagjaldið til
Starvsfelagið og fasta gjaldið til

Samlagstryggingina eru í lagi. Tosa við felagið,
um tað eru broytingar í tínum

setanarviðurskiftum.

Hættisligar sjúkur
Tú ert eisini umvegis felagið tryggað/ur við
ávísar hættisligar sjúkur. Tú fært 150.000
kr. skattafrítt beinanvegin, um tú fært
staðfest eina av sjúkunum, ið tryggingin
umfatar.

Somuleiðis eru børn hjá limi, ið eru undir 18
ár, umfataði av tryggingini við ávísar
hættisligar sjúkur, har sama upphædd
150.000 kr., verður útgoldin skattafrítt til
limin, um barn fær staðfest ávísar
hættisligar sjúkur.

Sí heimasíðu okkara starvsfelag.fo ella
heimasíðuna hjá LÍV liv.fo fyri at síggja
yvirlitið yvir hættisligar sjúkur.

Fyrningarfreistin er 2 kalendaraár eftir at
sjúkan er staðfest, t.d. um tú fær staðfest
eina av sjúkunum tann 1.okt.2020, skal LÍV
hava móttikið umsókn um trygging innan 1.
januar 2023.

Tá broytingar henda í starvsviðurskiftunum



Eftirlønargjald
Arbeiðsgevarin rindar, umframt løn, eitt
eftirlønargjald, ið er:
Sáttmálin við FMR, KAF og Posta: 15 %
Sáttmálin við Føroya Tele og Sev: 15,5%

Eftirlønin verður deild sundur soleiðis:
1,5 % til samlagstrygging
Restin til persónliga eftirløn

Persónlig eftirløn
Her ger tú sjálv/ur av, hvussu tú setir
hesa eftirløn saman, tú kanst m.a. eisini
keypa tryggingar av ymiskum slag. Heitt
verður á teg um at tosa við LÌV, um
hvørjar tryggingar eru at velja í millum.

Samlagstrygging Lokaupphædd

Útgjaldið er skattafrítt. Gjaldið til eftirsitandi
er býtt soleiðis, um limur er:

Tú kanst fáa eina ískoytiseftirløn uppá
100.000 kr., tá tú ert fylt/ur 67 ár, hetta
verður kallað lokaupphædd.

Fyri at hava rætt til fulla lokaupphædd
krevst, at tú hevur verið limur í
felagnum/grunninum síðan tú fylti 60 ár.

Um so er, at limaskeiðið er styttri, minkar
lokaupphæddin við 1/8 fyri hvørt árið,
sum restar í at røkka fulla tíðarskeiðnum.

T.d. um tú gerst limur, tá tú er fylt/ur 61
ár verður upphæddin henda:
100.000 - 12.500 (1/8) = 87.500 kr.

Lokaupphæddin varð niðurlagað við
byrjan í 2018. Upphæddin minkar við
10.000 kr. um ári, og í 2027 er
lokaupphæddin follin burtur.

Hjúnafelagatrygging

Ískoyti til hoyritól

Um makin hjá limi doyr, verður veitt helvtin
av tí upphædd, ið eftirsitandi vildi fingið, um
limur doyr. Her verður útgoldið eftir
aldrinum hjá liminum.

Fært tú almennan stuðul til hoyritól, hevur
tú eisini rætt til útgjald frá LÍV. LÍV rindar í
mun til almenna stuðulin og veruliga
kostnaðin.
Endurgoldið verður upp til kr. 4.000 fyri
hvørt hoyritólið.

50 ár ella yngri 
51 ár 
52 ár 
53 ár 
54 ár 
55 ár 
56 ár 
57 ár 
58 ár 
59 ár 
60 ár 
61 ár 
62 ár 
63 ár 
64 ár 
65 ár 
66 ár

700.000 kr.
675.000 kr.
650.000 kr.
625.000 kr.
600.000 kr.
575.000 kr.
550.000 kr.
525.000 kr.
500.000 kr.
475.000 kr.
450.000 kr.
425.000 kr.
400.000 kr.
375.000 kr.
350.000 kr.
325.000 kr.
300.000 kr.

Trygging við deyða


