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Samansparingin 
 

Við fylta 67 ár verður samansparingin útgoldin.   

 

Hægsta inngjald til kapitalpensjón í einum ári er kr. 15.000 eftir at 40% 

pensjónsskattur er frároknaður inngjaldinum. Hesin parturin verður útgoldin í einum. 

 

Inngjøld omanfyri kr. 15.000 í einum ári verða nýtt til eina lutapensjón, sum verður 

útgoldin í mánaðarligum veitingum frá fylta 67 ár og 10 ár fram. 

 

Samansparing, sum er inngoldin eftir 1/1-14, verður útgoldin eftir ásetingunum í 

Eftirlønarlógini. 

 

Samansparing, sum stavar frá inngjøldum fram til 1/1-12, verður skattað við útgjald. 

Inngjøld til samansparing eftir henda dag verða útgoldin skattafrítt. 
 

Samansparingin verður rentað við marknaðarrentu og er sett í “varið váðastøði”. 
 

Í sambandi við íløgupartin verður víst til heimasíðuna www.betri.fo 
 

Fyritíðarpensjón 
 

Ynskir limur at fáa pensjónina útgoldna, áðrenn fylta 67 ár, er møguleiki fyri hesum, 

eftir at hesin hevur fylt 60 ár. 

 

Hetta er tó treytað av, at farið verður úr starvi, og at arbeiðsgevarin gevur loyvi til at 

samansparda virðið verður útgoldið, ella árliga útgjaldið kann byrja áðrenn fylta       

67 ár. 

 

Doyr limur í inngjaldingarskeiðnum, verður samanspart virðið útgoldið teimum 

eftirsitandi.  
 

Net-pensjón 

Við innliman fær limurin eitt loyniorð, soleiðis at hesin umvegis heimasíðu okkara 

www.betri.fo hevur atgongd til upplýsingar, sum knýta seg til tryggingaravtaluna hjá 

honum. 
 

Eru spurningar ella ivamál, eru vit at hitta á tlf. 345 700. 
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Pensjónsskipan fyri limir hjá Heilsuhjálparafelag Føroya 

Almennar tryggingartreytir, sí  www.betri.fo 

Ígildiskoma 

 

Frá 1. august 2013 at rokna er gjørd avtala millum Heilsuhjálparafelag Føroya og           

Betri pensjón í samband við umsitan av pensjónsskipan og bólkatrygging. 

 

Pensjónsskipanin verður umsitin av Betri pensjón frá omanfyri nevnda degi, meðan bólka-

tryggingin heldur áfram hjá verandi veitara fram til 31.12.2013. Síðani tekur Betri pensjón 

yvir við somu bólkatrygging, sum eru galdandi í dag.  

 

Bólkatryggingin hevur hesar veitingar 

 

Lívstrygging fram til fylta 67 ár. Tryggingarupphæddin er kr. 200.000 

 

Eftir fylta 62 ár lækkar tryggingarupphæddin við kr. 20.000 árliga niður í kr. 100.000 við 

fylta 66 ár. 

 

Bráðsjúkutrygging - Limur/børn 

Fær limur staðfest eina av bráðsjúkunum, sum nevndar eru í tryggingartreytunum fyri 

bráðsjúku,  verða útgoldnar kr. 100.000. 

 

Sama upphædd verður útgoldin, um børn hjá limi - í aldrinum 28 dagar til 18 ár - fáa 

staðfest eina av bráðsjúkunum, sum nevndar eru í tryggingartreytunum fyri bráðsjúku. 

 

Bráðsjúkan skal verða staðfest, áðrenn limurin er fyltur 67 ár. 

 

Hvør er fevndur 

 

Fyri heima-/heilsuhjálparar, ið settir eru eftir sáttmála millum Heilsuhjálparafelag Føroya og 

Fíggjarmálaráðið, verður rindað eftirlønargjald av løn sambært setanarbrøki og fyri 

meirtímar 8 (tó ikki viðbøtur o.l.), treytað av, at viðkomandi hevur verið í starvi í minst 1 ár, 

og meðaltímatalið er 15 tímar ella meira. 

 

Fyri tímaløntar heima-/heilsuhjálparar, ið arbeiða minni enn 15 tímar um vikuna í miðal um 

árið, verður ikki goldið eftirlønargjald.  

 

Fyri tey yvir 60 ár - ella sum vegna heilsu - ikki kunna koma í eftirlønarskipanina, gera 

partarnir eina uppsparingarskipan ella líknandi. 

 

 

Pensjónsskipan fyri limir hjá Heilsuhjálparafelag Føroya 

Tryggingartreytir fyri Bráðsjúkutrygging, sí www.betri.fo 

Innliman 

Limurin verður innlimaður tann 1. í mánaðinum eftir, at Betri pensjón hevur fingið fyrsta 

eftirlønarinngjaldið. Arbeiðsgevarin váttar arbeiðsføri. Persónlig heilsuváttan krevst ikki til 

grundveitingarnar.  

 

Tilskilan 

Um ikki annað er avtalað verður, í sambandi við deyða, goldið út til næsta avvarðandi. 

Ynskir limur at gjaldast skal út til annan navngivnan persón, t.d. sambúgva, skal hetta 

fráboðast Betri pensjón skrivliga. 

 

Tryggingargjald 

 

Arbeiðsgevarin rindar eftirlønargjaldið og upphæddin fer í eftirlønarskipan, sum partarnir 

gera serstaka semju um. 

 

Óarbeiðsføri 

Veitingin verður útgoldin, um óarbeiðsføri rakar í aldrinum fram til fylta 67 ár. 

 

Um arbeiðsførleikin er skerdur við 2/3 ella meira, verður tryggingarveitingin útgoldin aftaná 

3 mánaða óarbeiðsføri. Goldið verður mánaðarliga so leingi óarbeiðsførri stendur við, og 

limurin er á lívi, tó í mesta lagi fram til fylta 67 ár. 

 

Árliga tryggingarveitingin er sett til 20% av løn eftir skatt. 

 

Gjaldsundantøka 

Gerst limur óarbeiðsførur er hesin framhaldandi tryggjaður, og gjaldsundantøka verður veitt 

fyri samlaða pensjónsinngjaldið. Hetta merkir, at samansparingin heldur áfram við sama 

inngjaldi, sum var galdandi tann dagin, gjaldsundantøkan tók við. 

 

 

Ískoytistryggingar 

Afturat bólkatryggingini kann einstaki limurin hækka tryggingarupphæddirnar við at tekna 

persónligar ískoytistryggingar, sum fevna um lívstrygging, bráðsjúkutrygging og 

óarbeisðsførisveiting 

 

Í sambandi við ískoytistryggingar, svarar limurin persónligum heilsuspurningum. 

 

  


