Umsókn um framskundaða pensjón av heilsuávum
(kann søkjast frá 3 árum áðrenn fólkapensjónsaldur)
1. Upplýsingar umsøkjarans

P – tal

Eftirnavn

Føðinavn

Fornøvn

Føðistaður

Bústaður

Telefon

Býur

Postnr.

Starv

Fartelefon

Kommunulækni

Teldupostur

2.

Hjúnalagsstøða Set x

Gift/-ur

Ja

Nei

Ymisk viðurskifti, ið kunnu hava týdning fyri ásetan av pensjónini
3.

Ríkisborgaraskapur

Set x við ja ella nei

Hevur tú danskan ríkisborgararætt?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Um nei, upplýs í hvørjum landi, tú hevur havt ríkisborgararætt

Hevur tú áður havt annan ríkisborgararætt?
Um ja, upplýs í hvørjum landi, tú hevur havt ríkisborgararætt
Hevur hjúnafelagi, ella fyrrverandi hjúnafelagi danskan ríkisborgararætt?
Um nei, upplýs í hvørjum landi, hjúnafelagin hevur havt ríkisborgararætt

4.

Bútíð uttanlands

Set x við ja ella nei

Hevur tú síðan fylta 15. árið havt fastan bústað uttanlands (uttanfyri danska ríkið)?
Um ja, útfyll teigarnar niðanfyri
Tíðarskeið

Ja

Nei

Land

Umsøkjari

5.

Pensjón uttanlands

Set x við ja ella nei

Fært tú í løtuni almannapensjón (fólka- ella fyritíðarpensjón) uttanlands?

Ja

Nei

Um ja, útfyll teigarnar niðanfyri

Navn á útgjaldandi stovni
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6.

Arbeiði uttanlands

Set x við ja ella nei

Hevur tú arbeitt í tilsamans meiri enn 1 ár í øðrum norðurlandi (Noregi, Finlandi, Svøríki ella
Íslandi)?

Ja

Nei

Um ja, útfyll tíðarskeið í teigarnar niðanfyri
Frá

7.

Til

Land

Børn undir 18 ár (Dóps- ella navnabrøv skulu viðleggjast umsóknarblaðnum)

Set x við ja ella nei

Hevur tú uppihaldsskyldu mótvegis børnum undir 18 ár?

Ja

Nei

Um ja, útfyll teigarnar niðanfyri
Navn barnsins

Navn barnsins

Navn barnsins

Navn barnsins

8.

P – tal

P – tal

P – tal

P – tal

Grundin til umsóknina (Stutt frágreiðing um grundina til, at tú søkir framskundaða pensjón)
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9.

Starv og arbeiðsuppgávur

Starv/størv fyrr

Starv nú

Arbeiðsuppgávur, sum tú áður hevur røkt,
sum tú ikki longur ert før/ur fyri at røkja
Arbeiðsuppgávur, sum tú metir, tú ert før/ur
fyri at røkja nú og framyvir

10. Broyting í inntøku og inntøkumøguleikum
Kr.

Um árið ella mánaðin (skriva)

Inntøka fyrr
Vanlig ársinntøka ella
mánaðarliga inntøka umleið
Inntøka nú um mánaðin ella um árið

Mett inntøka framyvir

11. Bankakonta
Skrás. nr.

Kontonummar

Peningastovnur

12. Váttan
Undirritaði/-a gevur Almannaverkinum loyvi til at útvega upplýsingar, sum eru neyðugar í viðgerð av umsóknini
herundir upplýsingar um míni heilsu- og fíggjarligu viðurskifti. Samstundis loyvi eg Almannaverkinum at lata
upplýsingar víðari til kommunulækna, serlækna ella annan myndugleika, sum kann úttala seg í mínum máli, um
hetta gerst neyðugt í málsviðgerðini. Undirritaði/-a váttar, at upplýsingar latnar við hesi umsókn eru sannar.
Dagfesting

Undirskrift

Umsøkjari

Hjúnafelagi

13. Viðbót til ávísar pensjónsitar (Brennustuðul)
Fyri at fáa brennistuðul er neyðugt við undirskriftini hjá hjúnafelaganum, tí henda veiting er tengd at
inntøkuviðurskiftunum hjá hjúnunum báðum.

Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið.
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