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Endurmat 
Umsókn um örorkulífeyri og tengdar greiðslur fyrir erlendis búsetta1 

• Örorkumat Tryggingastofnunar (TR) er forsenda örorkulífeyris og tengdra greiðslna. Réttindi ráðast af 
búsetutíma á Íslandi og eru tekjutengd. Upplýsa á TR ef breytingar verða á tekjum eða aðstæðum.  

• Með umsókn á að fylgja læknisvottorð og spurningalisti um færniskerðingu.  

• Ef skilyrði örorkumats til lífeyris er ekki uppfyllt er umsóknin meðhöndluð sem umsókn um örorkustyrk.  
 

1. Nafn umsækjanda 

      

2. Kennitala 
      

3. Lögheimili 
          

4. Póstnúmer 
      

5. Staður 
      

6. Heimasími / GSM 
      

7. Netfang 
      

 

8. Færð þú lífeyrisgreiðslur frá öðru landi en Íslandi?   ☐Já, hvaðan?       ☐ Nei 

 

9. Barnalífeyri er heimilt að greiða lífeyrisþega sem er með barn/börn sín undir 18 ára á framfæri. 

Ert þú með barn/börn yngri en 18 ára á framfæri? ☐ Já ☐Nei 

Sækir þú um barnalífeyri? ☐ Já ☐Nei 

Færð þú barnalífeyri frá búsetulandi þínu? ☐ Já ☐Nei 

Vinsamlegast skráðu nöfn og kennitölur barna og foreldra þeirra eftir því sem við á. Nöfn barna sem búsett eru hjá 
öðrum / búa ekki hjá umsækjanda þurfa einnig að koma fram.  

Nafn barns  

      

Kennitala 

      

Nöfn foreldra 

      

      

Kennitölur foreldra 

      

      

 

Nafn barns 
      

Kennitala 
      

Nöfn foreldra 

      

      

Kennitölur foreldra 

      

      

 

Nafn barns 

      

Kennitala 

      

Nöfn foreldra 

      

      

Kennitölur foreldra 

      

      

Með undirskrift minni veiti ég TR heimild til að afla nauðsynlegra upplýsinga sem kunna að hafa áhrif á fjárhæð 
greiðslna, við eftirlit og við innheimtu ofgreiddra bóta, frá skattyfirvöldum, lífeyrissjóðum, Atvinnuleysistryggingasjóði, 
Vinnumálastofnun og hjá sambærilegum stofnunum erlendis þegar við á. Jafnframt veiti ég TR heimild til að afla 
nauðsynlegra gagna frá skattyfirvöldum, Vinnumálastofnun, Þjóðskrá Íslands, Innheimtustofnun sveitarfélaga, 
Fangelsismálastofnun, Útlendingastofnun, ríkislögreglustjóra, Samgöngustofu, lífeyrissjóðum, sjúkrastofnunum, 
dvalar- og hjúkrunarheimilum, sveitarfélögum, Lánasjóði íslenskra námsmanna, viðurkenndum menntastofnunum 
innan hins almenna menntakerfis og skólum á háskólastigi til að unnt sé að meta rétt til greiðslna.  

Umsókn sendist til Tryggingastofnunar, Laugavegi 114 105 Reykjavík, Ísland. Mikilvægt er að umsókn berist áður en 
núverandi mat fellur úr gildi.  

Staður og dagsetning:  

      

Undirskrift umsækjanda:  

 

 

                                                           
1 Umsókn um örorkulífeyri felur í sér umsókn um tekjutryggingu og aldurstengda örorkuuppbót.  Á eyðublaðinu er 
einnig hægt að sækja um barnalífeyri. 
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