Umsókn um
persónliga viðbót – pensjonistar
Upplýsingar umsøkjarans
Navn:

P – tal:

Gøta:

Telefon:

Teldupostur:

Fartelefon:

Býur/postnr.:
Kommunulækni:

Onnur vaksin í húskinum (18 ár og eldri)
Navn og føðingardagur:

Navn og føðingardagur:

Navn og føðingardagur:

Navn og føðingardagur:

Umsókn um
a.

Hvørja útreiðslu verður søkt um persónliga viðbót til at gjalda:

b.

Mettur kostnaður, kr.:

Samband við Almannaverkið
a.

Hava tygum áður fingið stuðul til sama endamál frá Almannaverkinum?

b.

Um ja, nær (umleið):

Ja:

Nei:

Fíggjarviðurskifti

Við umsóknini skulu leggjast váttanir um fastar útreiðslur (kvittanir, váttan um fastar flytingar, e.a.), herundir
útreiðslur av 1) bústaði, 2) el, 3) olju, 4) heilsutrygd, 5) barnaansing o.s.fr.*
Verður søkt um stuðul til gjald av viðgerð, hjálparráð el. likn., skal harumframt viðleggjast váttan frá lækna,
kiropraktori, optikara e.ø. um tað neyðuga í viðgerðini.
Verður søkt um stuðul til útvegan ella umvæling av t.d. einum húsarhaldstóli, krevst váttan frá handverkara.

Váttan

Undirritaði/a

váttar við hesum,

at

upplýsingarnar omanfyri og upplýsingar latnar saman við hesum

umsóknarblað eru rættar. Eg gevi Almannaverkinum loyvi til at útvega sær upplýsingar, sum eru neyðugar fyri
málsviðgerðina, herundir upplýsingar frá lækna, øðrum viðgera, peningastovnum og skattamyndugleikanum.
Dagfesting:

Undirskrift umsøkjari:

Dagfesting:

Undirskrift hjúnafelagi:
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Umsókn um
persónliga viðbót – pensjonistar
Upplýsing um treytir o.a.
Almannaverkið ger, sum grundarlag fyri avgerðini, eina ítøkiliga meting av viðurskiftunum hjá tí einstøka
umsøkjaranum, herundir av fíggjarligu viðurskiftunum og um útreiðslan er neyðug og rímiliga grundað.
Tað er ein treyt fyri veitan av persónligari viðbót, at umsøkjarin ikki metist at hava ráð til at gjalda viðkomandi
útreiðslu sjálvur. Hevur umsøkjarin ogn av týdningi, herundir fastogn, innistandandi í peningastovni e.a., kann
viðbót ikki verða veitt.
Tað er somuleiðis ein treyt, at talan er um eina útreiðslu, sum verður mett rímilig og neyðug. At talan er um eina
vanliga útreiðslu, sum fólk flest, t.v.s. fólk við vanligum lønum, hava ráð til. Hetta, um ikki talan er um eina serliga
útreiðslu, sum er avleidd av avlamni, sjúku e.l. hjá umsøkjaranum.
Roknað verður við, at útreiðslur til mat, klæði og vanligar útreiðslur til húsarhaldið, persónliga røkt o.t., umframt
minni útreiðslur til eitt nú vanligt regluligt tanneftirlit og –viðlíkahald verða hildnar av pensjónini. Tí verður stuðul
ikki latin til slík endamál.
Persónlig viðbót kann verða veitt til fult ella partvíst gjald av eini útreiðslu. Partvíst gjald verður veitt, um fíggjarliga
metingin vísir, at umsøkjarin er førur fyri at rinda ein part sjálvur. T.d. um viðkomandi hevur ogn, sum kann nýtast
til endamálið.
Í útrokning av fíggjarliga tørvinum verða rímiligar fastar útreiðslur og møguligar serligar avlamis-/brekavleiddar
útreiðslur, umframt ein føst upphædd til uppihalds (til mat, klæði o.a.) settar upp ímóti inntøkuni. Mett verður á
henda hátt, um yvir-/undirskot er, og um umsøkjarin er førur fyri at gjalda sjálvur ella ikki. Upphæddin til mat,
klæði o.t. er føst og er samsvarandi grundupphæddini til fólkapensjónistar.
Fyritreytin fyri at fáa eina fasta útreiðslu tiknað við í tørvsútrokningina er, at útreiðslan er skjalprógvað. Tí hevur tað
týdning at leggja kvittanir, skjalprógv yvir flytingar o.t. við umsóknini.
Umsøkjarin eigur at lata Almannaverkinum umsókn, áðrenn hann setir seg fyri eini útreiðslu, sum hann ætlar at
søkja um fíggjarligan stuðul til at gjalda.
Tygum kunnu fáa nærri upplýsingar og hjálp til at útfylla umsóknarblaðið á Almannaverkinum, viðkomandi økisdeild.

Umsóknin skal sendast ella latast inn til:
Almannaverkið
Smyrilsvegur 20
Postboks 3096
FO-110 Tórshavn
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