Umsókn um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði
Foreldrar fylla út sitt hvort eyðublaðið ef báðir ætla að sækja um
Gögnum er hægt að skila á netfangið: faedingarorlof@vmst.is, með
bréfpósti á Fæðingarorlofssjóð Strandgötu 1, 530 Hvammstanga eða á
næstu þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar.
1. Nafn umsækjanda

Kennitala umsækjanda

2. Heimilisfang

Póstnr.

3. Heimasími / GSM / vinnusími

Netfang

4. Ég óska eftir að:

Sveitarfélag

bréf frá Fæðingarorlofssjóði berist með tölvupósti, sbr. liður 3.
bréf frá Fæðingarorlofssjóði berist með hefðbundnum bréfpósti.

5. Nafn hins foreldris

Kennitala hins foreldris

Fæðing, ættleiðing og varanlegt fóstur
6. a) Sjálfstæður réttur hvors foreldris fyrir sig er 3 mánuðir (90 dagar). Ég ætla að nýta mér
daga.
b) Sameiginlegur réttur foreldra er 3 mánuðir (90 dagar). Þar af ætla ég að nýta mér
daga.
c) Eitt foreldri. Réttur foreldris er 9 mánuðir (270 dagar). Ég ætla að nýta mér
daga. Á við í þeim tilvikum
þegar annað foreldrið andast á meðgöngu barns og barnið fæðist lifandi, einhleyp móðir gengst undir tæknifrjóvgun eða
einhleypt foreldri ættleiðir barn eða tekur barn í varanlegt fóstur.
d) Fjölburar. Fjöldi barna:
. Fyrir hvert barn umfram eitt sem fæðist á lífi eða fæðist andvana eftir 22 vikna
meðgöngu, er ættleitt eða tekið í varanlegt fóstur bætast við 3 mánuðir (90 dagar). Ég nýti mér
daga.

Andvanafæðing eða fósturlát
7. a) Í beinu framhaldi fósturláts eftir 18 vikna meðgöngu myndast 2 mánaða (60 dagar) sameiginlegur réttur. Ég nýti
mér
daga.
b) Í beinu framhaldi andvanafæðingar eftir 22 vikna meðgöngu myndast 3 mánaða (90 dagar) sjálfstæður réttur
hvors foreldris fyrir sig. Ég ætla að nýta mér
daga.
8. a) Af greiðslu skal dregið lífeyrissjóðsgjald. Nafn lífeyrissjóðs:
b) Óskað er eftir að af greiðslum verði dregið í séreignarsjóð. Nafn séreignarsjóðs:
greiðslum.
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c) Óskað er eftir að af greiðslum verði dregið stéttarfélagsgjald. Nafn stéttarfélags:
Ef ekki eru greidd stéttarfélagsgjöld á meðan verið er í fæðingarorlofi kunna öll réttindi hjá stéttarfélagi að falla niður.

d) Ég óska eftir greiðslum á bankareikning minn: Bankanr.

Hb.

Reikn.

e) Persónuafsláttur. Til að nýta persónuafslátt hjá Fæðingarorlofssjóði þarf eyðublaðið „Beiðni um nýtingu
persónuafsláttar“ að berast í síðasta lagi 20. þess mánaðar sem nýta skal hann í.
9. Eftirfarandi gögn verða að berast Fæðingarorlofssjóði:
Tilkynning um tilhögun fæðingarorlofs (eyðublað sótt á vef Fæðingarorlofssjóðs).
Afrit af launaseðlum síðustu tveggja mánaða.
Vottorð um væntanlegan fæðingardag barns ef við á (fæst hjá ljósmóður).
Sjálfstætt starfandi foreldri þarf að skila staðfestingu á lækkun á reiknuðu endurgjaldi ef við á (fæst hjá RSK).
10. Ef foreldrar sækja báðir um greiðslur en eru ekki giftir eða í skráðri sambúð þarf annað hvort að berast:
a) Samningur um sameiginlega forsjá staðfestur af sýslumanni eða
b) Undirskrift forsjárforeldris ásamt fæðingarvottorði barns útgefnu af Þjóðskrá sem staðfestir faðerni barns.
Undirritað foreldri sem fer með forsjá barns/barna (fjölburafæðing) samþykkir hér með að forsjárlaust foreldri hafi
umgengni við barnið/börnin í fæðingarorlofi sínu.
____________________________________________________________________
Undirskrift forsjárforeldris
11. Aðrar upplýsingar sem foreldri vill koma á framfæri:

12. Með undirskrift minni samþykki ég að Vinnumálastofnun megi afla nauðsynlegra gagna úr skrám ríkisskattjóra við
framkvæmd laganna.
Staður og dagsetning

Undirskrift umsækjanda
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Fæðingarorlofssjóður vill hvetja foreldra til að kynna sér eftirfarandi upplýsingar sem finna má á heimasíðu
sjóðsins www.faedingarorlof.is:
•
•
•
•
•

Hver er réttur foreldra til fæðingarorlofs/-styrks
Hvaða gögn þurfa að fylgja umsókn
Umsóknarferlið
Eftirlit með greiðslum í fæðingarorlofi
Ýmsan fróðleik um réttindi fæðingarorlofs/-styrks

Vakni spurningar þá endilega hafðu samband við starfsfólk Fæðingarorlofssjóðs í síma 515-4800 eða sendu fyrirspurn á
netfangið faedingarorlof@vmst.is og við munum aðstoða þig með ánægju.
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