
Umsókn um örorkulífeyri hjá LÍFSVERKI lífeyrissjóði

Á vef LÍFSVERKS  má finna samþykktir sjóðsins um örorkulífeyri í 8. 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

Nafn* Kennitala*

Símanúmer* Netfang*

Börn sjóðfélaga

Ef sjóðfélagi átti börn eða kjörbörn sem eru yngri en 19 ára og höfðu verið á framfærslu sjóðfélaga skal skrá upplýsingar um þau hér að neðan.

Nafn barns Kennitala barns

Nafn barns Kennitala barns

Nafn barns Kennitala barns

Nafn barns Kennitala barns

Greiðsluupplýsingar

Lífeyrir greiðist frá:* Upplýsingar um bankareikning*

Staðfesting til Tryggingastofnunnar

Undirrituð/undirritaður óskar eftir að staðfesting verði send á Tryggingastofnun um að sótt hafi verið um örorkulífeyri.



Upplýsingar um starfsorku og endurhæfingu:

Hæfni til vinnu:

Óvinnufær að fullu Óvinnufær að hluta

Hvenær varðst þú ófær um að gegna því starfi sem

tengist óvinnufærni?

Hvenær fór að draga verulega úr vinnugetu þinni?

Hver er vinnugeta þín í klst. á mánuði utan heimilis? Hver er vinnugeta þín í klst. á mánuði til heimilisstarfa?

Ertu í vinnu núna?

Já Nei
Ef já, hvaða vinnu?

Ef já, hversu margar klst á dag vinnur þú? Hvaða störf telur þú þig geta unnið núna?

Hver er orsök heilsubrests/óvinnufærni að þínu mati? Hefur þú verið í endurhæfingu hjá VIRK
starfsendurhæfingu?

Já Nei

Ef já, frá hvaða tíma? Nafn ráðgjafa sem þú varst í samskiptum við hjá VIRK

starfsendurhæfingu:

Upplýsingar um laun og aðrar greiðslur:

Færðu greiðslur frá neðangreindum aðilum?

Atvinnurekanda

Já Nei
Hvenær stöðvast greiðslur frá atvinnurekanda?

Vinnumálastofnun

Já Nei
Hvenær stöðvast greiðslur frá Vinnumálastofnun?

Öðrum lífeyrissjóðum

Já Nei

Tryggingastofnun ríkisins

Já Nei

Sjúkrasjóði stéttarfélags:

Já Nei
Ef já, þá hvaða

stéttarfélagi?

Sjúkradagpeningar frá

dags:

Sjúkrapeningar til dags:

Starfsferill

Starfsheiti Vinnuveitandi Tímabil



Læknar og stofnanir sem þú hefur leitað til síðustu 5 ár:

Læknar sem þú hefur leitað til síðustu 5 ár:

Stofnanir, þar með talið meðferðarstofnanir og innlagnir síðustu 5 ár

Annað sem þú vilt taka fram:

Skattaupplýsingar

Örorkulífeyrisgreiðslur eru skattskyldar eins og venjulegar launagreiðslur. Það er á ábyrgð sjóðfélaga að upplýsa sjóðinn um skattþrep greiðslna og nýtingu

persónuafsláttar.

Uppfæð persónuafsláttar er 56.268 kr. á mánuði.

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 3 (46,24% skattur af heildartekjum umfram 945.873
kr. á mánuði).

Ég óska eftir að nýta hlutfall af persónuafslætti mínum hjá
Lífsverki lífeyrissjóði

Hlutfall af persónuafslætti Aðrar mánaðarlegar tekjur:



Fylgigögn með umsókn

Nauðsynleg lágmarksgögn eru læknisvottorð og öll skattframtöl frá og með þremur árum fyrir orkutap.

Læknisvottorð* Skattframtöl frá og með þremur árum
fyrir orkutap*

Tekjuáætlun

Fylgiskjöl Fylgiskjöl Fylgiskjöl

Fylgiskjöl Fylgiskjöl Fylgiskjöl

Ég undirrituð/undirritaður staðfesti að umsókn þessi gildir gagnvart öllum þeim lífeyrissjóðum þar sem ég á
lífeyrisréttindi og ég samþykki að umsóknin og gögn vegna hennar verði send á þá lífeyrissjóði. Ég
undirrituð/undirritaður samþykki eftirfarandi og gildir samþykki mitt gagnvart öllum þeim lífeyrissjóðum þar sem ég á
lífeyrisréttindi:

að láta í té allar upplýsingar um heilsufar mitt, sem nauðsynlegar eru, til að meta um rétt minn til örorkulífeyris.

að trúnaðarlæknir meti örorku mína og afhendi afrit af örorkumati. Örorkumatið og tímasetning er byggð á upplýsingum um
heilsufarssögu og starfsorku mína aftur í tímann og framtíðarhorfur. Jafnframt að mér er skylt að gangast undir læknisskoðun hjá
trúnaðarlækni ef það er talið nauðsynlegt til að meta um rétt minn til örorkulífeyris.

að aflað sé nauðsynlegra upplýsinga hjá VIRK, starfsendurhæfingu eða viðeigandi endurhæfingaraðila um framgang
starfsendurhæfingar minnar enda geti það sannarlega varðað mat á orkutapi mínu.

að VIRK fái afrit umsóknar minnar, matsgerðar trúnaðarlækna, gögn frá vottorðaskrifandi lækni og geti aflað frekari gagna sem
snúa að heilsufari mínu, enda geti það varðað mat á orkutapi mínu sem og mögulegri starfsendurhæfingu minni.

að reglulega sé aflað upplýsinga frá Ríkisskattstjóra um tekjur mínar. Ég samþykki einnig og heimila að upplýsingar um
launatekjur mínar úr staðgreiðsluskrá sé aflað allt að 4 árum aftur í tíma frá því óskað er eftir þeim samkvæmt umboði þessu og
skattframtali síðustu 10 ára. Farið verður með upplýsingarnar sem trúnaðarmál. Heimilt er að afla allra framangreindra
upplýsinga með rafrænum hætti og miðla þeim áfram til viðkomandi lífeyrissjóða. Upplýsingarnar verða notaðar við vinnslu á
umsókn þessari um örorkulífeyri og vegna reglubundins tekjueftirlits.

að aflað sé upplýsinga um iðgjaldagreiðslur mínar til annarra sjóða.

að kallað sé eftir upplýsingum til vinnuveitanda vegna starfsloka og/eða breytinga á starfshlutfalli.

að aflað sé upplýsinga til stéttarfélags vegna réttar til greiðslna sjúkradagpeninga.

rafræna skráningu á öllum upplýsingum er tengjast umsókn þessari, þ.m.t. upplýsingum frá Ríkisskattstjóra.

Ég geri mér grein fyrir að hægt er að skilyrða greiðslu örorkulífeyris við þátttöku mína í endurhæfingu samkvæmt samþykktum.

Með umsókn þessari staðfesti ég að ofangreindar upplýsingar eru gefnar samkvæmt bestu vitund og að mér er skylt að upplýsa
um breytingar á högum mínum að því marki sem þær kunna að hafa áhrif á rétt til greiðsluörorkulífeyris eða á fjárhæð hans, svo
sem er varðar heilsufar eða tekjur.

Fylgigögn með umsókn:

Ítarlegt læknisvottorð ekki eldra en 3 mánaða

Fæðingarvottorð barna sem ekki eru búsett hjá sjóðfélaga

Annað, ritið í textabox að neðan

Ef önnur fylgigögn eru með umsókn:

Á vef Lífsverks má lesa um meðferð trúnaðarupplýsinga í persónuverndarstefnu sjóðsins.

https://www.lifsverk.is/um-sjodinn/personuverndarstefna

___________________________________
Staður, dagsetning

___________________________________
Undirskrift
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