Ávísar hættisligar sjúkur – enn betri
Vit vilja við hesum fegin boða frá, at okkara trygging “Ávísar hættisligar sjúkur” nú fevnir um
fleiri sjúkur og er blivin enn betri fyri tykkara limir.

Galdandi pr. 1/1 2014 hava limir
hesi rættindi til samlagstrygging:
Við deyða - høvuðsupphædd:

kr. 500.000

hjúnafelagi/sambúgvi, hálv høvuðsupphædd

kr. 250.000

Um limur fær hættisliga sjúku
Fær barn hjá limi -

kr. 100.000
kr. 60.000

Lokaupphædd við 67. ár

kr. 100.000

Samlagstrygging
Samlagstryggingin er galdandi fyri virknar limir. Tryggingin kemur í gildi, tá limur verður
settur í starv, og er fult arbeiðsførur.
Tryggingin fer úr gildi mánaðin eftir at limur er 67 ár, verður meldaður úr skipanini, ella fer
úr starvi. Tó ber til at halda fram í tryggingini eftir neyvari avtalu við felagið.
Gjald/skattur
Limur rindar kostnaðin av hesi samlagstrygging. Gjaldið verður tikið av
eftirlønarinngjaldinum, og eigur gjaldið at uppgevast sum skattskyldug inntøka. Útgjald er
skattafrítt. Um limur, av sjúku ella vanlukku, missur arbeiðsføri til 1/3 ella lægri, heldur hesin
tó fram í tryggingini, gjaldfrítt, í upp til 3 ár.
Hvør fær útgjald?
Um tryggjaður limur doyr, áðrenn hann er 67 ár, verður tryggingarupphæddin útgoldin til
eftirsitandi. Útgoldið verður, uttan mun til, um limur doyr av vanlukku ella sjúku.
Lívstryggingin er galdandi bæði í arbeiði og frítíð.
Trygging við deyða verður útgoldin til næsta avvarðandi uttan so, at onnur skrivlig avtala er
gjørd. Næsti avvarðandi er hjúnafelagin. Um eingin hjúnafelagi er, verður útgoldið til børn,
ella eftir arvalógini, um eingi børn eru.
Ynskist tryggingarhæddin útgoldin til onnur enn næsta avvarðandi t.d. sambúgva, skal hetta
fráboðast skrivliga til Lív. Sí annars heimasíðuna www.liv.fo undir samlagstrygging.
Kravið fyri at fáa lokaupphæddina útgoldna er, at ein hevur verið limur í minsta lagi 10 ár
tilsamans, tey seinastu 5 árini samanhangandi, innan ein fyllir 67 ár.

Limur kann eisini fáa lokaupphæddina útgoldna innan hann fyllir 67 ár, tó í fyrsta lagi, tá ið
hann fyllir 60. Tá er útgjaldið 1/8 partur av fullari upphædd fyri hvørt árið, inntil limurin er
67.

Hættislig sjúka
Við hesi trygging fært tú rætt til útgjald, um
tú fært staðfest eina av hesum sjúkum ella
sjúkuviðgerðum:
























Illkynjað krabbamein.
Blóðtøpp í hjarta.
Hjárásarskurð (bypass)
Hjartalokuskurðviðgerð (hjartaklaff)
Heilabløðing/slag.
Bjølg á lívæðr í heila.
Ávísan góðkynjaðan vøkstur í heila ella á mønu.
Dissemineraða sklerosu.
ALS (Amyotrofisk lateral sklerosa)
Vøddasvinn.
HIV (av blóðgávu ella arbeiðstreytaðari smittu)
Eyðkvæmi (AIDS)
Nýrasvignan.
Størri gøgnflutning (organtransplantatión)
Sjónarmiss.
Hoyrnarmiss.
Creutzfeldt-Jacob.
Parkinsonsjúku (Paralysis agitans)
Lívshóttandi órógvaður hjartasláttur, har ICD-eind verður ísett.
Sjúkur í aorta (høvuðslívæðrini)
Motorisk neuronsjúka.
Alzheimers sjúka og støðugt versnandi demenssjúkur av sama slagi.
Munandi brunaskaðar (ambustio)
 Avleiðingar av heilabruna ella bruna í heilaserki (íroknað TBE)
 Trá (kronisk) hjartasvikan við svárum ella týðandi sjúkueyðkennum og minkaðum
virkisførleika.
Broytingar annars




Sjúkur, ið umfata vøddasvinn og krabbamein eru víðkaðar.
Treytir viðvíkjandi ICD-eind eru linkaðar, men eru nú tengdar at blóðtøppi í hjartað(B) og
bypass (C)
Børn eru tryggaði frá føðingardegnum.

Tryggingartreytirnar áseta neyvari, hvør sjúkuavgerð er umfatað.
Barnatrygging fevnir um hesi børn: Biologisk børn - Ættleidd børn - Fosturbørn, treytað av,
at hesi eru skrásett at búgva á sama bústaði sum limurin.

Barnatrygging verður veitt, um barn hjá limi
fær staðfest eina av hesum nevndu sjúkum, frá føðingardegnum til 18 ár:
 Hjartaloku-skurðviðgrð (§ 9 D)
 Lívshóttandi óregluligur pulsur, við ísetan av ICD eind (hjartakvikli) (§ 9 E)
 Slag (heilabløðing/blóðtøppur í heilanum) (§ 9 G)
 Bjølgar á lívæðrum í heilanum (innanskalla sakkulat aneurisma), æðraavskapan í heilanum
(AV-malformation) ella kavernøst (poknut) angiom í heilanum (§ 9H) ávísir góðkynjaðir
vøkstrir í heila ella mønu (§ 9 I)
 Disseminerað scelrosa (§ 9 J)
 Flutningur av størri yrkisgøgnum (§ 9 P)
 Fylgir eftir bruna í heila ella heilaserki (§9 W)
 Týðandi brunaskaðar (ambustio) (§ 9 X)
 Hjartasjúka, ið krevur skurðviðgerð (§ 9 Z)
 Histiocytosir og fibromatosir (§ 9 Æ)
 Illkynjað krabbamein.
 Meningitis.
 Nýrasvignan.
 Sjónarmiss (barn skal vera minst 2 ár)
 Hoyrnarmiss (barn skal vera minst 2 ár)
 HIV (av blóðgávu)
 Eyðkvæmi (AIDS)
Er ein av sjúkunum staðfest áðrenn innliman, verður trygging ikki veitt, um sama sjúka rakar
av nýggjum.
Er krabbamein staðfest frammanundan, er
eingin veiting fyri krabbasjúku. Tó er galdandi, at er staðfestur í mesta lagi ein tilburður av
krabbasjúku, og eru liðin 7 ár síðan viðgerðin av hesi sjúku er endað, er nýggj krabbasjúka
fevnd av tryggingini.
Um limur doyr innan 3 mánaðir eftir, at hættislig sjúka er staðfest, lækkar upphæddin við
deyða við somu upphædd, sum er útgoldin limi í sambandi við hættisligu sjúkuna.
Farloyvi / úr starvi
Fer limur úr samlagstryggingini, er møguleiki fyri at tekna eina persónliga trygging við somu
upphæddum, sum eru galdandi fyri samlagstryggingina, uttan at skula lata nýggjar
heilsuupplýsingar. Hendan framhaldstrygging skal teknast áðrenn 2 mánaðir eftir, at limur er
farin úr starvi. Gjaldið fyri ta persónligu tryggingina verður ásett í mun til aldur á liminum, tá
ið nýggj trygging verður teknað.
Ráðgeving
Ert tú í iva um okkurt, set teg í samband við Føroya Lívstrygging. Vit veita persónliga
ráðgeving, ið tekur støði í tínum tørvi.
P/F Føroya Lívstrygging
Kopargøta 1, Postboks 206, 110 Tórshavn
tlf. 31 1111 fax. 35 1110
Teldupostur: liv@liv.fo
Avgreiðslutíðir:
Mánadag til fríggjadag 9.00-16.00

