

Tryggingarupphæddin verður goldin út, um
so er, at barn, sum er millum 6 mánaðar og 18
ár, hjá limi fær staðfest eina av niðanfyri
nevndu hættisligum sjúkum:
· 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 umframt
fosturbørn, skrásett at búgva á sama
fólkayvirlitsbústaði sum limurin.


Um ein limur/barn, áðrenn upptøku í
samlagstryggingini hevur fingið ein av nevndu sjúkuavgerðum stillaða, verður endurgjald
ikki veitt, um sama sjúka rakar av nýggjum.
Ein áður staðfest sjúka kann eisini merkja, at
ein ella fleiri aðrar sjúkur ikki koma undir
tryggingina.
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Havnar Arbeiðskvinnufelag hevur teknað
eina samlagstrygging, ið er ein felags
lívstrygging fyri virknar limir felagsins.
Tryggingin hevur hesar veitingar :
Við deyða áðrenn 67 ár
Limir 18-50 ár
kr. 200.000,Limir 51-59 ár
kr. 175.000,Limir 60-66 ár
kr. 150.000,kr. 50.000,Hættislig sjúka
(galdandi fyri limir og børn upp til 18 ár)
Útgjald við 67 ár*
Lokaupphædd
(2013)
kr. 100.000,*Sí frágreiðing á s. 3 og í sáttmála.
Tryggingin verður goldin av skattaðum
peningi, tí eru útgjaldingarnar skattafríar.
Limur verður tryggjaður í samlagstryggingini, tá hesin hevur verið limur í
Havnar Arbeiðskvinnufelag í 3 mánaðir, og
so leingi limur er virkin. Við innliman skal
Havnar Arbeiðskvinnufelag vátta at limur
er arbeiðsførur.
Gjaldsundantøka: Um so er, at arbeiðsorkan verður skerd við 2/3 ella meira, fellur
tryggingargjaldið fyri lívstrygging og
hættisliga sjúku burtur aftaná at
óarbeiðsføri hevur staðið við í 3 mánaðir.
Hetta merkir, at LÍV rindar tryggingargjaldið so leingi óarbeiðsføri stendur við,
og tryggjaði er á lívi, tó í mesta lagi 3 ár.


Rætturin til trygging heldur uppat, tá limur
ikki longur er virkin í felagnum.
Gerast limur sjúkur, arbeiðsleysur ella fer í
farloyvi, kann haldast fram í skipanini, við
at gjalda tryggingargjald, sum HAK hevur
ásett. Inngjalding er fyri egna rokning, og
skal byrja áðrenn 3 mánaðir eru farnir.
Gjaldið fyri 2013 er kr. 300 um mánaðin,
og skal flytast á konto hjá HAK.
Um limur fer úr samlagstryggingini, kann
hesin, eftir ávísum ásetingum, innan 2
mánaðir, tekna eina persónliga lívstrygging,
Framhaldstrygging, við somu upphædd,
sum er galdandi fyri samlagstryggingina, og
tá er ikki neyðugt at útvega nýggjar
heilsuupplýsingar.
Framhaldstrygging kann ikki teknast fyri
”hættisliga sjúku” ella ískoytiseftirløn.
Gjaldið fyri persónligu lívstryggingina
verður ásett í mun til aldur hjá liminum, tá
ið hesin fer úr samlagstryggingini.


Um limur doyr, verður útgoldið til ”næsta
avvarðandi”, t.e. í fyrstu atløgu hjúnafelagi
- um ongin hjúnafelagi er verður útgoldið til
børn (lívsarvingar), og eru eingir
lívsarvingar, verður útgoldið sambært
testamenti ella arvalógini.
Um ynski er at upphæddin við deyða skal
útgjaldast til ávísan persón, ið ikki er næsti
avvarðandi, t.d. útgjaldast til sambúgva,
má hetta fráboðast skriftliga til LÍV.



Lokaupphædd verður goldin eftir hesum
reglum, treytað av at viðkomandi limur:
- skal vera limur í felagnum, tá viðkomandi
fyllir 67 ár,
- skal hava verið limur í minsta lagi 10 ár,
og samanhangandi seinastu 5 árini, áðrenn
limur fyllir 67 ár, og skal øll hesi ár hava
hildið skyldur sínar mótvegis felagnum
- skal seinastu 5 árini í minsta lagi hava
forvunnið sær 55 % av árligu inntøku
sínari hvørt árið frá arbeiðsøki, sum fevnt
felagsins,
er av sáttmálaum
felagsins,
- skal seinastu 5 árini hava arbeitt í minsta
lagi hálva tíð hvørt av árunum innanfyri
sáttmálaøkið felagsins.
Skiftisreglur eru galdandi fyri teir limir,
sum 1. januar 2012 eru fyltir 62 ár. Vend
tær til LÍV ella felagið fyri at fáa nærri
upplýsingar um hesar skiftisreglur.
Limurin skal fylla út fráboðanarblað í
sambandi við útgjald av lokagjaldinum, og
skal hetta verða felagnum í hendi 3.
mánaðir áðrenn fylta 67. ár. Limur, sum
ikki letur felagnum nevndu fráboðan kann
ikki fáa lokagjald útgoldið.





Samlagstryggingin gevur eisini rætt til
útgjald í samband við hættisliga sjúku.
Sjúkuavgerðir, ið verða stillaðar aftaná at
limur hevur verið í tryggingini í 1 mánað,
geva rætt til útgjald.
Upphæddin verður útgoldin, um so er at ein
av niðanfyri nevndu sjúkum verður staðfest.
Hesin listi er galdandi frá 1. januar 2010:
· Illkynjað krabbamein
·
·
·
·

Blóðtøpp í hjartanum (hjartainfarkt)
Bypass-skurðviðgerð - Ballónvíðkan
Hjartaloku skurðviðgerð
Lívshóttandi órógvaður hjartasláttur, har ICDeind verður ísett
· Sjúkur í aorta (høvuðslívæðrini)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Heilabløðing/slag
Bjølgar á lívæðrum í heilanum
Ávísir góðkynjaðir vøkstir í heila ella mønu
Disseminerað sklerosa
ALS (amyotrofisk lateralsklerosa) / Motorisk
neuronsjúka
Vøddasvinn
HIV-ígerð av blóðgávu ella arbeiðs-treytaðari
smittu
AIDS (eyðkvæmi)
Nýrasvignan
Størri gøgnflutningur
Parkinsons sjúka - Paralysis agitans
Miss av sjónini
Miss av hoyrnini
Alzheimers sjúka
Creutzfeldt-Jacob sjúka
Avleiðing av heilabruna ella bruna í heilaserki
Munandi brunaskaðar (ambustio)

Tryggingartreytirnar áseta neyvari hvør
sjúka er umfatað. Legg til merkis, at
fyrningarfreist er 2 kalendaraár eftir at
sjúkan er staðfest. Sí okkara heimasíðu
www.liv.fo, undir Samlagstrygging.
Er ein av sjúkunum staðfest áðrenn
innliman, verður einki útgoldið, um sjúka
rakar av nýggjum.
Er krabbamein staðfest framman- undan
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.
Um limur doyr innan 3 mánaðir frá tí at
sjúkuavgerðin varð staðfest, verður
tryggingarútgjaldið mótroknað í eini seinni
veiting við deyða í samlagstryggingini.
Doyr limur seinni enn hesar 3 mánaðirnar,
fer eingin mótrokning fram.
Tað stendur liminum frítt fyri at avgera,
hvussu møguligur útgoldin peningur verður
nýttur.

