Samlagstrygging
SAMLAGSTRYGGING GEVUR RÆTT TIL ÚTGJALD
- Um limur doyr
- Við ávísum hættisligum sjúkum
- Við óarbeiðsføri
Útgjøld frá samlagstryggingini eru skattafrí.
HVØR ER VIÐ Í SAMLAGSTRYGGINGINI
Allir limir í Pedagogfelagnum hava rætt at vera fevndir av samlagstryggingini. Gjaldið fyri samlagstryggingina
verður goldið av eftirlønarinngjaldinum.
VIÐ DEYÐA
Tryggingarupphæddin verður útgoldin til eftirsitandi. Útgoldið verður uttan mun til, um limur doyr av
vanlukku ella sjúku. Tryggingin er galdandi bæði í arbeiði og frítíð.
Tryggingarupphæddin við deyða er 600.000,- til og við 49 ára aldur, og lækkar síðani í tveimum førum fram til
pensiónsaldur.
Tryggingin er galdandi til 67 ára aldur.
ÁVÍSAR HÆTTISLIGAR SJÚKUR
Um tú ert yngri enn 67 ár og fært staðfest eina av hættisligu sjúkunum, sum tryggingin umfatar, hevur tú rætt
til útgjald.
Á heimasíðuni hjá LÍV kanst tú síggja ein lista yvir tær sjúkur ella sjúkraviðgerðir, ið tryggingin umfatar.
BØRN
Eisini eru børn hjá limum tryggjaði. Um tú hevur børn undir 18 ár, eru hesi eisini fevnd av tryggingini, um tey
fáa staðfest eina av sjúkunum, ið eru galdandi fyri børn.
ÓARBEIÐSFØRI
Verður arbeiðsorkan skerd við 2/3 ella meira í eitt longri tíðarskeið enn 3 mánaðir, hevur tú rætt til veiting.
Veitingin verður goldin út mánaðarliga, samstundis sum LÍV eisini yvirtekur eftirlønarinngjaldið.
Útgoldið verður so leingi, sum arbeiðsorkan er skerd. Tó í mesta lagið fram til tú fyllir 67 ár.
Tryggingarveitingin svarar til 250% av árliga inngjaldinum eftir skatt. Fyri neyvari upphædd verður víst til
kundaportalin hjá LÍV.
Upphæddirnar eru hesar:
- Til og við 49 ár
– kr. 600.000,- Millum 50 og 59 ár – kr. 500.000,- Millum 60 og 66 ár – kr. 400.000,Ávísar hættisligar sjúkur:
- Ávísar hættisligar sjúkur, limir kr. 100.000,- Ávísar hættisligar sjúkur, børn kr. 100.000,G.G. Limir sum arbeiða minni enn 15 tímar um vikuna ella tímaløntir limir skulu venda sær til Pedagogfelagið
fyri at tryggja sær at tey eru fevnd av samlagstryggingini.
Fyri limir sum eru tænastumenn ella hava tænastumanna líknandi setan verður gjaldið fyri samlagstryggingina
goldið av lønini.
Sí meira á www.liv.fo ella www.pedagogfelag.fo
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