LÍFEYRISSJÓÐUR
VESTMANNAEYJA

UMSÓKN UM LÍFEYRI
Nafn

kt:

Heimilisfang

Netfang:

Sími/gsm

Nr. banka

tegund reikn.

reikningsnúmer.

Sótt er um:
(
(
(
(

)
)
)
)

Ellilífeyri / óskast greiddur frá dags.______________________________
Útgreiðsla séreignar ____________ á mánuði uns inneign klárast eða í ___ mánuði ( ) Eingreiðsla
Makalífeyri
Barnalífeyri
Ath! Lífeyrir er greiddur eftirá, síðasta virka dag í mánuði

Ef sótt er um maka- eða barnalífeyrir útfyllist eftirfarandi:
Nafn sjóðfélaga

Kennitala

Er eftirlifandi maki metinn öryrki

(

Dánardagur

Var sjóðfélagi á elli- eða örorkulífeyrir við andlát

) Já

(

) Nei

(

) Já

(

) Nei

Nafn og kennitala barna undir 18 ára aldri:
Nafn barns

Kennitala

Bankareikningur

Skattaupplýsingar:
Staðgreiða skal skatt af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur sé að ræða. Það er á ábyrgð sjóðfélaga að láta sjóðinn vita í
hvaða skattþrepi skattgreiðslur eiga að vera. Hægt er að setja í reitinn ” Aðrar mánaðarlegar tekjur” heildarmánaðarlaun frá öðrum
launagreiðendum eða merkja við viðeigandi skattþrep
Aðrar mánaðarlegar tekjur : ______________________________________________
(
(

) Skattþrep 1 ( 36,94% skattur á samtals skattskyldar tekjur til 927.087,- )
) Skattþrep 2 ( 46,24% skattur á samtals skattskyldar tekjur yfir 927.087,-)

Persónuafsláttur:
Til þess að skattaafsláttur fáist þurfa upplýsingar um persónuafslátt að liggja fyrir hjá sjóðnum.
Notar umsækjandi persónuafslátt hjá sjóðnum ? ( ) Já ( ) Nei.
Umsækjandi óskar eftir að nýta ______% af persónuafslátti sínum frá og með dags _______________ hjá sjóðnum.
Umsækjandi óskar eftir að nýta _______% af persónuafslátti maka frá og með dags _______________ hjá sjóðnum.
Umsókn þessi verður áframsend til lífeyrissjóða sem eru aðilar að samkomulagi um samskipti lífeyrissjóða. Ef þú vilt ekki að umsóknin
verði send áfram til annarra sjóða merktu þá hér við ( )
Dagsetning:

Undirskrift umsækjanda

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja kt. 580572-0229 Skólavegi 2 900 Vestmannaeyjar
símar 481-1008 og 481-2098 Netfang: skrifstofa@lsv.is Heimasíða: www.lsv.is

