UMSÓKN UM LÍFEYRI
Umsækjandi:
Nafn:

Kennitala:

Heimilisfang:

Pnr.:

Sími:

Staður:

Netfang:

Sækir um lífeyri:

Ellilífeyrir frá

Óska eftir að umsókn sé einnig send til annarra lífeyrissjóða

Makalífeyrir

Staðfesting óskast send til Tryggingastofnunar ríkisins

Barnalífeyri / Fæðingarvottorð barna fylgir

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

Kennitala

Nafn barns

Fæðingardagur

Nafn barns

Fæðingardagur

Nafn barns

Fæðingardagur

Skattaupplýsingar:
Lífeyrir er greiddur út 1. hvers mánaðar. Athugið að tekjuskattur er greiddur af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launatekjur væri að ræða.
Óska eftir að nýta persónuafslátt hjá Almenna lífeyrissjóðnum, hlutfall ______%
Til að nýta uppsafnaðan persónuafslátt þarf að leggja fram skriflega staðfestingu frá Ríkisskattstjóra.

Skattþrep:
Sjóðfélagi getur óskað eftir því að greiðslur úr lífeyrissjóði verði skattlagðar í samræmi við heildartekjur hans. Ef ekkert skattþrep
er valið verður byrjað að greiða út samkvæmt skattþrepi 1: (31,45%).
Skattþrep 1: 31,45% tekjuskattur á tekjur frá 0 til kr. 349.018
Skattþrep 2: 37,95% tekjuskattur á tekjur frá kr. 349.019 til kr. 979.847
Skattþrep 3: 46,25% tekjuskattur á tekjur frá kr. 979.847
Ef skipta þarf greiðslum úr lífeyrissjóði á bæði skattþrepin getur sjóðfélagi gefið upp aðrar launatekjur en útgreiðslur úr lífeyrissjóði
samkvæmt þessari umsókn.
Launatekjur, aðrar en útgreiðsla samkvæmt þessari umsókn:

Ráðstöfun:
Banki (bankanúmer):

Höfuðbók:

Reikningur nr.

Aðrar upplýsingar:

Vakin er athygli á því að samkvæmt ákvæðum í samþykktum sjóðsins fellur réttur til ævilangs makalífeyris niður ef makinn gengur í
hjónaband á ný eða stofnar til sambúðar sem jafna má til hjúskapar.
Með undirritun minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn séu vistaðar og skráðar í viðskiptasögu mína hjá
Almenna lífeyrissjóðnum. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við lög
um persónuvernd og persónuverndarstefnu lífeyrissjóðsins.

Smelltu hér til að skoða persónuverndarstefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Staður/dagsetning

Undirskrift umsækjanda

Almenni lífeyrissjóðurinn I Borgartún 25 I 105 Rvk I sími 510 2500 I fax 510 2550 I almenni@almenni.is I www.almenni.is

