
Bráðsjúkur hjá limum er: 

 Krabbasjúkur, blóðkrabbi og lymfukrabbi 
(lymfom)  

 Ávísir góðkynjaðir svullir í heila ella mønu  

 Heilabløðing ella blóðtøppur í heilaærð 
(apopleksi)  

 Posi á lívæðr í heilanum (aneurisma) ella van-
skaptar æðrar innan í  høvuðskálini (AV-
malformation) 

 Blóðtøppur í hjartanum (akut myokardieinfarkt)  

 Hjartaæðraskurðviðgerð vegna kálking í hjar-
talívæðr (bypass/PCI)  

 Kroniskt hjartabrek (svigt) við ógvusligum 
sjúkuábendingum og niðursettum evnum at 
virka 

 Skurðviðgerð av hjartaloku vegna feil í hjar-
taloku  

 Lívshóttandi órógvaður hjartasláttur, har ICD-
eind verður sett í 

 Ólekjandi óvirkin nýru  

 Størri gøgnflutningur (organtransplantatión)  

 Sjúkur í aorta (høvuðslívæðrini)  

 Disseminerað sklerosa (DS) 

 Amyotrofisk lateralsklerosa (ALS) ella motorisk 
neuronsjúka  

 Parkinsons sjúka (paralysis agitans, ristilamni)  

 Álvarsligt vøddasvinn (Myasthenia gravis)  

 Alzheimers sjúka og støðugt versnandi de-
menssjúkur av sama slagi  

 HIV-ígerð av blóðflutningi ella smittu í sam-
bandi við arbeiði 

 AIDS  

 Blindi  

 Deyvleiki  

 Munandi brunaskaðar (ambustio) og frost-
skaðar 

 Avleiðingar av heilabruna ella bruna í heilaserki 
(íroknað TBE) 

Bráðsjúkur børn er: 

 Krabbasjúkur, blóðkrabbi og lymfukrabbi 
(lymfom)  

 Ávísir góðkynjaðir svullir í heila ella mønu 

 Heilabløðing ella blóðtøppur í heilaærð (
 apopleksi) 

 Posi á lívæðr í heilanum (aneurisma) ella van-
 skaptar æðrar innan í  høvuðskálini (AV-
 malformation) - tá tørvur er á skurðviðgerð 

 Feilur í hjarta- ella hjartaloku , sum krevur 
 skurðviðgerð 

 Álvarsliga órógvaður hjartasláttur, har ICD-
 eind verður sett í 

 Størri gøgnflutningur (organtransplantatión) 

 Ólekjandi óvirkin nýru 

 Munandi brunaskaðar (ambustio) ella frost
 skaðar 

 HIV-ígerð av blóðflutningi ella smittu í sam
 bandi við arbeiði 

 AIDS 

 Blindi 

 Deyvleiki 

 Avleiðingar av heilabruna ella bruna í heila-
 serki (íroknað TBE)  
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Bólkatrygging 
 
Tryggingaravtalan er gjørd millum Havnar Arbeiðarafelag og Betri 
Pensjón. Avtalan er galdandi fyri allar limir í Havnar Arbeiðarafelag. 
 
Treytin fyri upptøku í bólkatryggingini er, at viðkomandi limur er fyltur  
15 ár og ikki fyltur 67 ár. 
 
 
Bólkatryggingin fevnir um hesar tryggingar: 
 

 Lívstrygging til endan av árinum tú fyllir 67 ár kr. 400.000 
      
 Bráðsjúkutrygging til 67 ár     kr. 100.000 
 Børn upp til 18 ár   kr. 100.000 
 

 Lokaupphædd útgoldið við fylta 67. ár *)  kr. 100.000 
  
 *) Rætt til lokaupphæddina hava limir, sum uppfylla treytir settar av  
 Havnar Arbeiðarafelag  
 

 
 
 
 
 
Tryggjar teimum eftirsitandi eina upphædd, um tryggaði doyr áðrenn 
ársenda í tí ári, limurin fyllir 67 ár.  
 
Tryggingarupphæddin við deyða verður útgoldin til næsta avvarðandi, 
um ikki annað er avtalað. Hugtakið “næsti avvarðandi” fevnir í fyrstu 
atløgu um hjúnafelagan. Um eingin hjúnafelagi er, verður útgoldið til 
sambúgva, harnæst lívsarvingar, t.v.s. børnini. Eru eingir lívsarvingar, 
verður útgoldið sambært testamenti. Er einki testamenti, verður 
útgoldið sambært arvalógini. 
 
Er ynski um, at onnur enn omanfyri nevndu fáa tryggingarupphæddina, 
skal tilskilanarblað útfyllast og latast Havnar Arbeiðarafelag, sí 
www.haf.fo, ella til Betri Pensjón, sí www.betri.fo. 
 

Lívstrygging 

Fyri nágreining, sí Almennar tryggingartreytir á www.betri.fo 

Bráðsjúkutrygging 
 
 
 
Um limurin fær eina av bráðsjúkunum, ið eru nevndar í tryggingar-
treytunum fyri bráðsjúku, fær viðkomandi útgoldið eingangsupphædd á  
kr. 100.000. Sí eisini hvørjar bráðsjúkur eru umfataðar, á baksíðuni á hesum 
faldara.  
 
Bráðsjúkan skal vera staðfest, áðrenn limurin er fyltur 67 ár. 
 
Fær limurin staðfest somu bráðsjúku ella beinleiðis avleiddar bráðsjúkur til 
fyrr staðfestu, gevur hetta ikki rætt til nýtt útgjald. Fær tryggjaði aðra 
bráðsjúku enn fyrr staðfestu, hevur tryggjaði rætt til enn eitt útgjald á  
kr. 100.000. 
 
Møguligt útgjald verður ikki mótroknað í veitingini við deyða. 
 
Børn hjá liminum eru eisini umfatað av Bráðsjúkutrygging. 
Tryggingarupphæddin er kr. 100.000. Umfatað eru børn í aldrinum upp til 
18 ár.  
 
Fær barn staðfest eina av bráðsjúkunum, sum nevndar eru í 
tryggingartreytunum fyri bráðsjúku, verður útgoldin eingangsupphædd á 
100.000 kr. Hetta er eisini galdandi fyri ættleidd børn og fosturbørn. 
Fosturbørn, treytað av, at hesi eru skrásett at búgva á sama bústaði sum 
limurin. 
 
Eftir eitt útgjald er viðkomandi barnið ikki fevnt av bráðsjúkutryggingini 
longur. 
 
 
 
  
 
Lokaupphædd er útgjald í einum við fylta 67. ár. Upphæddin er 100.000 kr. 
 
Rætturin til útgjald av lokaupphædd er treytaður av, at limurin hevur goldið 
til felagslívstryggingarskipanina og limagjald í minsta lagi 10 ár út í eitt 
fram til viðkomandi fyllur 67 ár. 

Fyri nágreining, sí Tryggingartreytir fyri Bráðsjúkutrygging á www.betri.fo 

Lokaupphædd 


