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Staðfesting atvinnurekanda

Staður og dagsetning

Undirskrift

Yfirlýsing vegna brottflutnings úr landi

Nafn Kennitala

Heimilisfang erlendis Póstnúmer/Staður/Land

Netfang Sími/GSM

Vegna brottflutnings úr landi óska ég undirrituð / undirritaður hér með eftir endurgreiðslu á lífeyrisiðgjaldi frá Stapa lífeyrissjóði.  
Jafnframt lýsi ég því yfir að ég skil að endurgreiðsla iðgjaldanna nemur réttindasjóði mínum að frádregnum kostnaði við afgreiðsluna. 
Sá hluti iðgjalds sem greiddur hefur verið í tryggingavernd er ekki endugreiddur. Við endurgreiðslu falla niður allar kröfur mínar á 
hendur sjóðnum vegna hinna endurgreiddu iðgjalda, þ.m.t. vegna tryggingaverndar. Ég á því ekki rétt á eftirlaunum, örorku-, maka- eða 
barnalífeyri síðar vegna hinna endurgreiddu iðgjalda.

Bankareikningur

Banki - höfuðbók - reikningsnúmer

Það staðfestist hér með að ofanritaður einstaklingur hefur hætt störfum og flyst af landi brott. 

Staður og dagsetning

Undirskrift atvinnurekanda 

Með undirskrift minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn verði vistaðar og skráðar í viðskiptasögu mína 
hjá Stapa lífeyrissjóði. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við lög um 
persónuvernd og persónuverndarstefnu Stapa lífeyrissjóðs sem birt er á heimasíðu sjóðsins. 

Nafn fyrirtækis Kennitala
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Endurgreitt er samkvæmt heimildarákvæði í 19. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Gögn sem þarf að framvísa :

 Ljósrit af vegabréfi.

 Ljósrit af farseðli frá Íslandi.

 Staðfesting atvinnurekanda um að launþegi sé hættur störfum.

Einungis er endurgreitt til erlendra ríkisborgara er hafa ríkisfang utan EES og Bandaríkjanna*.  

Eftirtalin lönd eru innan EES:
EFTA löndin: Ísland, Lichtenstein og Noregur.
ESB löndin: Bretland, Frakkland, Þýskaland, Svíþjóð, Finnland, Spánn, Portúgal, Ítalía, Danmörk, Holland, Belgía, Luxemborg, Grikkland, 
Írland, Austurríki, Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, Tékkland, Slóvakía, Ungverjaland, Slóvenía, Króatía, Malta, Kýpur, Búlagría og 
Rúmenía.

Endurgreiðsla nemur réttindasjóði að frádregnum kostnaði við afgreiðslu. Afgreiðslugjald vegna endurgreiðslunnar er nú 20% - þó að 
hámarki 20.000 og greiddur er staðgreiðsluskattur af fjárhæðinni.

* Samningur um almannatryggingar milli Íslands og Bandaríkjanna tók gildi 1. mars 2019. 

Reglur um endurgreiðslur á iðgjöldum lífeyrissjóða til erlendra ríkisborgara


	Nafn: 
	Kennitala: 
	Heimilisfang erlendis: 
	PóstnúmerStaðurLand: 
	Netfang: 
	SímiGSM: 
	Banki  höfuðbók  reikningsnúmer: 
	Staður og dagsetning: 
	Nafn fyrirtækis: 
	Kennitala_2: 
	Staður og dagsetning_2: 
	Ljósrit af vegabréfi: Off
	Ljósrit af farseðli frá Íslandi: Off
	Staðfesting atvinnurekanda um að launþegi sé hættur störfum: Off


