
Umsókn um útgreiðslu séreignarlífeyris hjá LÍFSVERKI lífeyrissjóði

Á vef LÍFSVERKS  má finna samþykktir sjóðsins um séreignardeild í 20. grein.

Umsókn þessi er rafræn og er þess krafist að umsækjandi sé með rafræn skilríki til að geta undirritað umsókn rafrænt.  Hér má nálgast pdf umsókn  sem

hægt er að senda undirritaða á skrifstofu LÍFSVERKS með tölvupósti  eða bréfpósti á Engjateig 9.

Umsækjandi

Upplýsingar um umsækjanda

Nafn:* Kennitala:*

Símanúmer:* Netfang:*

Lífeyrisgreiðslur - Umsókn þarf að berast sjóðnum fyrir 20. dags útgreiðslumánaðar annars verður
útgreiðsla í næsta mánuði þar á eftir. Greiðsludagur lífeyris er síðasti virki dagur mánaðar.

Útgreiðsla séreignarsparnaðar er heimil frá 60 ára aldri skv. lögum nr. 129 frá 1997.

Upplýsingar um bankareikning:* Inneign óskast greidd frá dags:*

Tilhögun útborgunar

Ég óska eftir að fá séreign greidda:

Í jöfnum mánaðarlegum greiðslum. Upphæð skráist í textareit
til hliðar.

Í eingreiðslu. Upphæð skráist í textareit til hliðar.

Útborgun vegna örorku skv. lögum nr. 129/1997, 11. gr 3. mgr.

Útborgun vegna andláts sjóðfélaga. Kennitala skráist í
textareit til hliðar.

Upphæð mánaðarlegra greiðslna, eingreiðslu eða kt.

sjóðfélaga

Skattaupplýsingar

Lífeyrisgreiðslur eru skattskyldar eins og venjulegar launagreiðslur. Það er á ábyrgð umsækjenda að upplýsa sjóðinn um skattþrep greiðslna og nýtingu persónuafsláttar.

Ég óska eftir að greiða tekjuskatt skv:

Skattþrep 1 (35,04% skattur af heildartekjum að 336.916 kr. á mánuði).

Skattþrep 2 (37,19% skattur af heildartekjum frá 336.916 til og með 945.873 kr. á mánuði).

Skattþrep 2 (46,24% skattur af heildartekjum umfram 945.873 kr. á mánuði).

Ég óska eftir að nýta persónuafslátt minn hjá LÍFSVERKI
lífeyrissjóði.

* Hlutfall persónuafsláttar sem þú vilt nýta

___________________________________
Staður, dagsetning

___________________________________
Undirskrift
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