
Persónutryggingar 

 
Sjúkra-, slysa- og líftryggingar 
 
Hægt er að tryggja fjölskyldunni fjárhagslegt öryggi ef þú missir tekjur vegna veikinda eða 
fellur frá. Athugaðu hvort og hvaða tryggingar þú nýtur á grundvelli starfs þíns, 
lífeyrissparnaðar og slysabótar almanntrygginga (slysatrygging við heimilisstörf í 
skattframtalinu) áður en þú kaupir sjúkra-, slysa eða líftryggingu.  
 
Margir eru líka slysatryggðir við heimilisstörf með því að merkja fyrir þá tryggingu í reit í 
skattframtalinu.  
 
 
Mikilvægt er að velja vel tryggingafélag við töku tryggingu, ekki síst persónutryggingu þar 
sem heilsufar og sjúkrasögu skiptir máli og erfitt getur reynst að fá tryggingu hjá öðru félagi 
seinna í lífinu.  
 
 
Líftrygging  greiðir bætur til aðstandenda ef þú fellur frá. Foreldrar sem hafa börn á framfæri 
sínu og fólk sem ber skuldir vegna húsnæðiskaupa fjölskyldunnar þurfa að íhuga 
líftryggingarmál sín. Mundu að tilnefna nýjan rétthafa (þann sem á rétt til þess að fá 
vátryggingarfjárhæðina greidda) ef aðstæður breytast! Ef vátryggingartaki tilnefnir engan 
rétthafa rennur vátryggingarfjárhæðin til maka hans. Ef maki er ekki til staðar fellur 
vátryggingarfjárhæðin til erfingja samkvæmt lögum eða erfðaskrá. 
 
Slysatrygging greiðir bætur vegna varanlegrar örorku vegna slyss. Einnig er hægt að kaupa 
vernd fyrir tímabundinni örorku (dagpeninga) af völdum slyss og dánarbætur vegna slyss.  
 
Sjúkdómatrygging greiðir bætur vegna örorku ef þú færð tiltekna alvarlegu sjúkdóma. 
 
Trygging fyrir starfsorkumissi  greiðir bætur ef starfsorkumissir er 40% eða meira vegna 
sjúkdóms eða slyss og leiðir til tekjumissis. 
 
Afkomutrygging  er fjárhagsleg vernd gegn varanlegum starfsorkumissi þar sem bætur eru 
greiddar út mánaðarlega og getur sú vernd varað allt fram að ellilífeyrisaldri. Sérstaklega ungt 
fólk sem er að koma út á vinnumarkaðinn ber að íhuga að það tekur þrjú ár að ávinna sér 
réttindi í lífeyrissjóði og getur afkomutrygging brúa þetta tímabil. Örorkulífeyrir úr 
lífeyrissjóð er almennt heldur ekki hærri en sem nemur 56% af launum, miðað við að greitt sé 
í sjóðinn í 40 ár þ.e. frá 25 ára aldri. Þú getur nýtt skattalegs hagræðis af greiðslu iðgjalda 
með því að tengja afkomutryggingu við frjálsan lífeyrissparnað. Bætur afkomutryggingar eru 
tekjuskattsskyldar við útgreiðslu. 
 
Barnatryggingar innihalda almennt sjúkdóma-, örorku- og slysatrygging fyrir barnið auk 
þess sem hún bætir fjölskyldunni upp tekjumissi og ófyrirséðan kostnað vegna veikinda, t.d. 
kostnað við breytingar á húsnæði, og bætir útfararkostnað. 
 
Sjúkrakostnaðartrygging fyrir þá sem eru ekki í almannatryggingakerfinu, þ.e.a.s. til að 
brúa bilið frá komu til landsins og þar til einstaklingurinn kemst inn í almannatryggingakerfið.  



 
Almannatryggingar 

 
Sjúkratrygging 
Íslendingar og aðrir ríkisborgarar á evrópska efnahagssvæðinu sem hafa búið hér á landi 
(þ.e.a.s. átt lögheimili hér) eða hafa verið sjúkratryggðir í öðru EES-landi síðustu sex mánuði 
(og vottað er) eru sjúkratryggðir.  
 
Sjúkratryggðum er tryggð endurgjaldslaus dvöl að læknisráði á sjúkrahúsum eða öðrum 
heilbrigðisstofnunum, læknishjálp, lyf, hjálpartæki, þjálfun og annarrar aðstoðar sem 
Tryggingastofnun greiðir að fullu eða að hluta. 
Sjúkratryggingar á vef TR: http://www.tr.is/heilsa-og-sjukdomar 
 
Slysatrygging 
Allir launþegar sem starfa hér á landi eru slysatryggðir við vinnu sína. Sama gildir um þá sem 
stunda iðnnám og verklegt nám, taka þátt í íþróttum á vegum viðurkennds íþróttafélags eða 
eru við björgunarstörf. Bætur slysatrygginga eru sjúkrahjálp (læknishjálp, lyf, dvöl á 
sjúkrastofnun, sjúkraþjálfun og sjúkraflutning), slysadagpeningar, örorkubætur og 
dánarbætur.  
Slysatryggingar á vef TR: http://www.tr.is/slys/slysatryggingar 
 
Sjúklingatrygging 
Verði sjúklingur fyrir líkamlegu eða geðrænu heilsutjóni vegna sjúkdómsmeðferðar eða 
rannsóknar veitir sjúklingatrygging rétt til bóta í ákveðnum tilvikum. 
Sjúklingatrygging á vef TR: http://www.tr.is/heilsa-og-sjukdomar/sjuklingatrygging 
 


