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Umsókn um uppbót/styrk til bifreiðakaupa og/eða uppbót 
vegna reksturs bifreiðar1 
Merkja þarf við báða kosti ef við á 
• Hreyfihömlunarmat er forsenda réttinda.  

• Með umsókn skal fylgja læknisvottorð sem staðfestir hreyfihömlun. 

• Heimilt er að veita uppbót/styrk á fimm ára fresti v/sama einstaklings. 

• Umsækjandi eða annar heimilismaður verður að hafa ökuréttindi. 

• Bifreið skal vera til almennra nota. 
 

 
 

 
Skila skal undirritaðri  

umsókn til TR 

1.  Nafn umsækjanda 

      

2. Kennitala 

      

3.Forráðamaður barns 

      

4. Kennitala 

      

5. Heimilisfang  

      

6. Póstnúmer 

      

7. Sveitarfélag 

      

8. Heimasími / GSM  

      

9. Vinnusími 

      

10. Netfang 

      

 

Uppbót vegna reksturs bifreiðar 

11.  Uppbót vegna reksturs bifreiðar ef umsækjandi er elli- eða örorkulífeyrisþegi eða fær greiddan örorkustyrk.  

 

Uppbót/styrkur til kaupa á bifreið 

12.  Uppbót/styrkur vegna bifreiðakaupa.  
Uppbót er að fjárhæð 360.000 kr. (720.000 kr. fyrir þá sem eru að kaupa bifreið í fyrsta sinn á ævinni). 
Heimilt er að veita styrk að fjárhæð 1.440.000 kr. til að kaupa bifreið sem nauðsynleg er vegna mikillar hreyfihömlunar og 
umsækjandi notar viðeigandi hjálpartæki t.d. hjólastóll eða 2 hækjur að staðaldri. Þá er heimilt að veita styrk til framfæranda 
hreyfihamlaðs barns sem njóta umönnunargreiðslna samkvæmt nánari skilyrðum. 

 

Mismunur uppbótar og styrks fyrir þá sem fengið hafa uppbót á sl. 5 árum 

13.  Vegna versnandi færni sæki ég um mismun á uppbót og styrk.  
Skila þarf til TR nýju hreyfihömlunarvottorði.  

 
Upplýsingar um umsækjanda 

14. Hefur umsækjandi gilt ökuskírteini    

15. Nr. ökuskírteinis:                 

16. Ekur umsækjandi sjálfur?                   

17. Nafn ökumanns og kennitala ef umsækjandi getur ekki ekið sjálfur. Ökumaður 

þarf að vera heimilismaður umsækjanda. 

 Nafn;                                             Kt.               

18. Nr. ökuskírteinis       

 

  Já    Nei 

 

 Já       Nei   

 

19.  Umsækjandi býr einn og er einn um heimilisrekstur. 
Getur ekki ekið sjálfur en er með persónulegan aðstoðarmann samkvæmt 
samningi við sveitarfélag viðkomandi, t.d. samning um notendastýrða persónulega 
aðstoð, beingreiðslusamning eða sambærilegan samning. Skila þarf afriti af 
samningi með umsókn. 

 Já       Nei   

 

 

20.   Sæki um vegna tveggja eða fleiri barna í sömu fjölskyldu. Kennitölur barna: 

           

           

           

           

 
 

                                                 
1 Samkvæmt lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 og reglugerð nr.170/2009 
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21. Óskar þú eftir greiðslum aftur í tímann?  

Gögn með umsókn þurfa að rökstyðja afturvirkar greiðslur. 

 Já       Nei   

Ef já, þá frá hvaða tíma? 

Mánuður og ár         

 
Fylgigögn 

 Læknisvottorð      Annað, tilgreinið hvað:              

 Umsækjandi vísar til fyrirliggjandi hreyfihömlunarvottorðs hjá Tryggingastofnun (nema sótt sé um mismun 

uppbótar og styrks þá þarf alltaf að senda nýtt læknisvottorð). 

 Umsækjandi sendir nýtt hreyfihömlunarvottorð til Tryggingastofnunar 

 

Aðrar upplýsingar sem gætu haft áhrif á greiðslu:   

                               

 

 
 

Greiðslur leggist inn á eftirfarandi viðskiptareikning umsækjanda:2 

 

Bankanúmer                       Höfuðbók                             Reikningsnúmer        

 

Undirritaður/uð ábyrgist að veita allar upplýsingar og tilkynna allar breytingar sem varðað geta afgreiðslu 
umsóknar. Jafnframt veitir undirritaður/uð Tryggingastofnun heimild til að afla þeirra upplýsinga sem 
nauðsynlegar eru og kunna að skipta máli varðandi afgreiðslu  þessarar umsóknar. 
Athygli er vakin á því að samkvæmt 55. grein laga um almannatryggingar á Tryggingastofnun endurkröfurétt á 
hendur greiðsluþega ef bætur eru ofgreiddar eða ef bifreið er seld innan 5 ára. Heimilt er að draga ofgreiðslu frá 
bótum sem greiðsluþegi  öðlast rétt til síðar. 

 

 

Staður og dagsetning 

 

Undirskrift umsækjanda 

 

                                                 
2 Ef umsækjandi á bankareikning fyrir hjá TR þarf ekki að fylla í þennan lið 

Ath: Við útfyllingu eyðublaðsins í tölvu 
stækkar reiturinn eftir því sem meira er 
skrifað. 
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