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Þær upplýsingar sem fram koma í þessari handbók hafa verið samdar og uppfærðar í 

náinni samvinnu við innlenda hliðstæðu Hins Gagnkvæma upplýsingakerfis ESB um 

félagslega vernd (Mutual Information System on Social Protection - MISSOC).  

Frekari upplýsingar um MISSOC tengslanetið má nálgast hjá: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Handbókin er almenn lýsing á almannatryggingakerfum viðkomandi landa. Frekari 

upplýsingar fást í öðru efni sem MISSOC hefur gefið út og er allt fáanlegt gegnum 

framangreindan tengil. Þér er einnig heimilt að hafa samband við til þess bær yfirvöld 

og stofnanir sem taldar eru upp í Viðauka við þessa handbók. 

 

Hvorki framkvæmdastjórn Evrópusambandsins né nokkur fulltrúi á vegum hennar 

verður gerður ábyrgur fyrir notkun upplýsinga sem fram koma í riti þessu. 
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I. Kafli: Inngangur, skipulag og fjármögnun 

Inngangur 

Yfirlit 

Almannatryggingakerfi Liechtenstein veitir bætur og byggist fjármögnun þeirra 

aðallega á framlögum frá tryggðum einstaklingum og/eða vinnuveitendum þeirra og er 

að hluta til bætt upp með framlögum frá ríkinu.   

Skráning 

Sért þú launþegi verður vinnuveitandi þinn að fylla út nauðsynleg formsatriði til að 

tryggja að þú njótir tryggingarverndar samkvæmt almannatryggingakerfinu. Sért þú 

sjálfstætt starfandi eða atvinnulaus einstaklingur verður þú að skrá þig hjá viðkomandi 

almannatryggingaaðila sjálf/ur.   

Málskot 

Hægt er áfrýja ákvörðunum almannatryggingastofnana til dómstóla eða til ríkisins.  

Umfang áfrýjana og frestir vegna málskota fer eftir tegund almannatrygginga sem um 

ræðir.  Ákvarðanir samkvæmt almannatryggingastofnun sem um ræðir fylgja 

upplýsingar um þau lagaúrræði sem eru fyrir hendi. 

Skipulag félagslegrar verndar 

Í Liechtenstein heyra mismunandi svið almannatrygginga undir sérgreind ráðuneyti.   

 

Auk innlendra og erlendra efnahagsmála heyra atvinnuleysistryggingar undir skrifstofu 

efnahagsmála (Amt für Volkswirtschaft). 

 

Deil sú innan Eftirlitsstofnunar fjármálamarkaðarins (Finanzmarktaufsicht, FMA) sem 

nefnist „Eftirlit með tryggingarfyrirtækjum og lífeyrissjóðum“ annast starfstengda sjóði 

á sviði trygginga aldraðra, öryrkja og andláts. Samhliða þessu fer Eftirlitsstofnun 

fjármálamarkaðarins sem er sjálfstæð stofnun opinbers réttar eðlis með eftirlit með 

lífeyrissjóðum.  

 

Lýðheilsustofa (Amt für Gesundheit, AG)annast eftirlit með einkareknum 

tryggingafélögum sem sjá um sjúkra- og slysatryggingar. AG sér um að úthluta 

tekjutengdar niðurgreiðslur á vegum ríkisins á sjúkratryggingaiðgjöldum einstakra 

tryggðra einstaklinga. Sjúkratryggingafélög sem viðurkennd eru af stjórnvöldum (þrjú) 

eru aðilar að sjúkratryggingasamtökum Liechtenstein. Sjúkratryggingafélög sem skráð 

eru og viðurkennd (alls átta) af AG verða að undirrita samning sem stýrir samstarfi 

milli þeirra.  

 

AG sér einnig um úthlutun tekjutengdra greiðslna í mæðraorlofi handa mæðrum sem 

ekki hafa nein réttindi til sjúkradagpeninga (Taggeld) frá sjúkratryggingu. 

 

Tryggingar aldraðra og handa eftirlifendum, örorkutryggingar og fjölskyldubótasjóður 

eru þrjár sjálfstæðar opinberar stofnanir (AHV-IV-FAK-Anstalten). Samt er búið að 

sameina þær í reynd í sameiginlega stjórnarstofnun. Þær lúta eftirliti ríkisins og 

þingsins. Hinar þrjár stofnanir (AHV-IV-FAK-Anstalten) stjórna svonefndri fyrstu stoð 
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lífeyristrygginga  varðandi aldraða, fatlaða og vegna andláts (almennt 

almannatryggingakerfi fyrir alla þá sem eru heimilisfastir og fyrir alla launþega). 

Fyrsta stoð er bætt upp með lögboðnu starfstengdu kerfi fyrir launþega (önnur stoð) 

og með frjálsum tryggingum (þriðja stoð). 

 

Fjölskyldutryggingastofnunin (FAK-Anstalt) veitir eingreiðslur vegna barnsfæðinga, 

mánaðarlegar barnabætur, mismunabætur (til uppbótar vegna lægri bóta frá öðrum 

löndum), og bætur handa einstæðum foreldrum. Hinar þrjár stofnanir (AHV-IV-FAK-

Anstalten) úthluta einnig aðrar viðbótargreiðslur sem eru fluttar yfir til þeirra, þ.e. 

bætur sem fara eftir tekjum eða fjármunum lífeyrisþega, greiðslur vegna 

aðstoðarþarfar, bætur handa blindum, meðlagsgreiðslur og umönnunargreiðslur og 

endurhæfingarráðstafanir. 

 

Félagsþjónustustofnun (Amt für Soziale Dienste, ASD) annast ráðuneytisverkefni  og 

stjórnssýlsuverkefni og tryggir sálfræði- og félagsgæslu almennings til samræmis við 

lög um félagsaðstoð (Sozialhilfegesetz) og lög um ungmenni (Jugendgesetz). 

Félagsþjónustustofnun (ASD) er stofnun með margar hliðar sem er venjulega 

aðgengileg börnum, ungu fólki og fullorðnum sem eiga í erfiðleikum í einkalífi eða 

fjármálalega. Hún veitir einstaklingsbundna aðstoð með ráðgjöf, umönnun og 

meðferð, fjárhagslegum stuðningi og öðrum bótum í fríðu.  

Fjármögnun 

Sért þú launþegi þá ber vinnuveitandi þinn ábyrgð á reglubundnum greiðslum 

framlaga. Í þessu skyni er framlag þitt dregið af launum þínum og sent ásamt 

hlutagreiðslu vinnuveitandans áfram í til þess bæra almannatryggingastofnun.  

 

Sért þú sjálfstætt starfandi, atvinnulaus eða með frjálsa tryggingu verður þú að greiða 

framlög beint til þess bærra almannatryggingastofnana.  

 

Framlög vegna vinnuslysa- og atvinnusjúkratryggingar eru greidd af vinnuveitanda 

meðan framlög til óvinnutengda slysatryggingakerfisins eru frádregin á grundvelli 

hundraðshluta af launum launþega.  



 
Atvinnu, félagsmál og nám án aðgreiningar 
 Félagsleg réttindi þín í Liechtenstein 

júlí 2012  6 

 

II. Kafli: Heilsugæsla 

Hvenær átt þú rétt á heilsugæslu? 

Sjúkratryggingar í Liechtenstein veita einnig tryggingarvernd varðandi veikindi í formi 

bóta í fríðu (heilsugæsla). 

 

Allir einstaklingar sem eru heimilisfastir eða sem stunda atvinnustarfsemi (sem 

launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar) í Liechtenstein verða að taka 

sjúkratryggingu. Þeir verða hver að skrá sig hjá sjúkratryggingarsjóði. Framlög 

(iðgjöld) eru lögð á hvern tryggðan einstakling (í einstaklingsbundnu kerfi). 

Tryggingarverndin er veitt frá fyrsta degi aðildar að sjóði skilyrðislaust og án tillits til 

núverandi sjúkdóma. Ekki er krafist réttindaávinnslutíma.  

 

Í Liechtenstein hafa þrír sjúkratryggingasjóðir (einkatryggingastofnanir) fengið sérleyfi 

frá stjórnvöldum til að annast lögboðnar sjúkratryggingar. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Veittar eru fyrirbyggjandi læknisskoðanir, læknisskoðanir, meðferð og 

lækningameðferð undir umsjón læknis, kírópraktors, eða samkvæmt tilvísun læknis, 

annarra heilbrigðisstarfsmanna (t.d. sjúkraþjálfara eða stofnana sem bjóða 

heilbrigðisþjónustu á heimili), auk meðala, lyfja og greininga sem læknir hefur 

fyrirskipað.  Læknir þarf að ávísa lyfjum samkvæmt sérstökum lista (þ.m.t. 

samheitalyfjum, þ.e. jafn skilvirk og sambærileg lyf). 

 

Séu læknisfræðilegar vísbendingar um slíkt þá eru læknisskoðanir á legusjúklingum, 

legusjúklingum að hluta, meðferð og umönnun á sjúkrahúsum (almennum deildum), 

meðferð á heilsuhælum sem læknir hefur tilvísað (10 CHF (8,33 evrur) á dag að 

hámarki í 21 dag á ári) einnig tryggðar. Sjúkraflutningar kunna einnig að vera tryggðir 

af sjúkrasjóði hvar og hvenær nauðsyn ber til.  

 

Almennt er hægt að fá frjálsa tryggingu vegna tannlæknameðferðar. Sjúkratryggingar 

gætu greitt fyrir nauðsynlega meðferð sem stafar af alvarlegum og óhjákvæmilegum 

vandamálum varðandi tyggingu eða aðra alvarlega sjúkdóma eða afleiðingar þeirra. 

Sérstakar reglur gilda um skólanemendur.  

Hvernig fær maður heilbrigðisþjónustu? 

Tryggingakerfi Liechtenstein byggist á meginreglunni um samningsfrelsi og frelsi 

tryggðra einstaklinga til að velja tryggingarstofnun fyrir sig.  

 

Hægt er að velja sér lækni sem er með leyfi til læknisstarfa frá lýðheilsustofnun og 

með samning við samtök sjúkratryggingaraðila. þess vegna er frjálst val meðal allra 

lækna sem gert hafa samning, sérfræðinga sem gert hafa samning og sjúkrahúsa.  

 

Í þeim tilvikum þar sem er samningur milli samtaka sjúkratryggingasjóða 

Liechtenstein og heilsugæsluveitanda fyrir göngudeildarsjúklinga mun útlagður 

kostnaður verða endurgreiddur miðað við 100% í samræmi við samþykkta eða 

lögboðna gjaldskrá.  Þar sem enginn samningur er mun tryggður einstaklingur bera 
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ábyrgð á greiðslu kostnaðar vegna heilsugæslu sem mun endurgreiddur miðað við 

50% af gjaldskránni. Sjúkratryggingasjóðir bjóða viðbótartryggingar sem tryggja hinn 

helming kostnaðar í samræmi við gildandi gjaldskrá. 

 

Stjórn Liechtenstein gerir gjaldskrársamninga við sjúkrahús. Kjósi tryggður 

einstaklingur sjúkrahús sem er með slíkan samning mun kostnaður vegna 

læknisskoðana, meðferða, máltíða og uppihalds á almennri deild sjúkrahúss tryggður 

að fullu. Til samanburðar nýtur kostnaður vegna sjúkrahúsmeðferðar á sjúkrahúsum 

sem ekki eru með samning einungis takmarkaðrar tryggingar.  

 

Með hliðsjón af aldri hins tryggða sjúklings og því formi kostnaðarhlutdeildar 

(greiðsluþátttöku) sem valin hefur verið verður hann að greiða fastagjald sem 

nemur 200 CHF (167 evrum) (lögboðið) á almanaksári, eða hámark sem nemur 1.500 

CHF (1.250 evrum) (frjálst) og taka á sig 10% þess kostnaðar sem fer yfir árlegt 

fastagjald. Umframkostnaður sem gengist er undir getur ekki numið meir en 600 CHF 

(500 evrum) á ári.  

 

Krafist er 50% greiðsluþátttöku tryggðra einstaklinga sem þegar hafa náð almennum 

eftirlaunaaldri.  Ekki er krafist greiðsluþátttöku vegna barna undir 20 ára aldri, 

einstaklinga með langvinna sjúkdóma (samkvæmt lista yfir ábendingar), og vegna 

læknisskoðana til að fyrirbyggja sjúkdóma. 
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III. Kafli: Sjúkrabætur í peningum 

Hvenær átt þú rétt á sjúkrabótum í peningum? 

Sért þú tryggð/ur og ófær um að vinna vegna veikinda (óvinnufærni sem nemur 

a.m.k. 50%) kannt þú að eiga rétt á sjúkrabótum í peningum. 

 

Allir launþegar sem eru yfir 15 ára að aldri sem starfa í Liechtenstein fyrir 

vinnuveitanda sem er með aðalskrifstofu eða útibú í Liechtenstein eru tryggðir vegna 

sjúkrabóta í peningum. Undanþegnir skyldutryggingu eru einstaklingar sem eru með 

tekjur sem fara yfir aðildarhámark sem nemur 126.000 CHF (105.020 evrur), og þeir 

sem ráðnir eru í minna en átta vinnustundir á viku í minna en þrjá mánuði. Þeir sem 

ekki eru skyldutryggðir (þ.m.t. sjálfstætt starfandi einstaklingar) mega taka frjálsa 

tryggingu. 

 

Vinnuveitandi og starfsmaður geta samið um að fresta greiðslu sjúkrabóta í peningum 

samkvæmt sjúkratryggingu haldi vinnuveitandi áfram að greiða laun meðan á 

veikindum stendur.  Ekki er heimilt að gera þetta lengur en í 360 daga. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Sjúkrabætur í peningum eru greiddar frá öðrum degi og áfram þangað til 

einstaklingurinn getur hafið aftur vinnu. Sjúkradagpeningar koma til greiðslu í hámark 

sem nemur 720 daga innan tímabils sem nemur 900 samfelldum dögum. Sért þú 

fullkomlega ófær um að vinna munu bætur nema a.m.k. 80% greiðslu þeirri sem þú 

hefðir að öðrum kosti fengið. 

 

Atvinnulausir einstaklingar mega skipta á núverandi hóptryggingu yfir í eina 

einstaklingsbundna tryggingu þar sem greiðsla bóta hefst eftir 31. dag. Á þessum 

fyrstu 30 veikindadögum halda þeir áfram að fá greiddar atvinnuleysisbætur 

(Arbeitslosenentschädigung). Í slíku tilviki starfar atvinnuleysissjóður sem 

„vinnuveitandi“. 

Hvernig fást sjúkrabætur í peningum? 

Skráning vegna sjúkrabóta í peningum er á ábyrgð vinnuveitanda. Læknir verður að 

votta óvinnufærni.  
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IV. Kafli: Bætur til mæðra og feðra vegna meðgöngu og 
fæðingar 

Hvenær átt þú rétt á bótum til mæðra og feðra vegna meðgöngu og 
fæðingar? 

Sjúkratrygging veitir bætur í fríðu og/eða bætur í peningum handa konum sem eru 

þátttakendur í atvinnulífinu sem launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar og 

vegna kvenna sem heimilisfastar eru í Liechtenstein.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Bætur í fríðu 

Fæðingarhjálp frá lækni og ljósmóður og nauðsynlegar skoðanir á meðgöngu og fyrstu 

10 vikur eftir fæðingu er veitt gegnum sjúkratryggingar (samanber kafla um 

heilsugæslu). Að auki þá er ekki krafist greiðsluþátttöku af hálfu hins tryggða 

einstaklings vegna sjúkratryggingabóta sem tengjast meðgöngu og fæðingu. 

Mæðraorlof/feðraorlof og -bætur 

Allar bætur sem koma til greiðslu hjá sjúkratryggingasjóði vegna veikinda eru einnig 

veittar meðan á meðgöngu stendur.  Þ.a.l. eru lögboðnar sjúkrabætur 

(Krankentaggeld) veittar öllum starfandi konur sem rétt eiga á tekjutengdum bótum. 

Fjárhæð þeirra nemur a.m.k. 80% af töpuðum launum, þ.m.t. venjulegar 

viðbótargreiðslur. 

 

Konur sem skráðar eru hjá sjúkrasjóði í a.m.k. 270 daga fram til fæðingardags eiga 

rétt á sjúkradagpeningum í 20 vikur. Af þeim verða a.m.k. 16 vikur að koma í kjölfar 

fæðingar. 

 

Greiðslur í mæðraorlofi (Mutterschaftszulage) sem eru fjármagnaðar með skattfé og 

tekjuháðar eru veittar þeim sem heimilisfastir eru sem ekki eru í launuðu starfi (aða 

sem mismunafjárhæð til viðbótar við lægri sjúkradagpeninga fyrir konur sem eru 

launþegar). Fjárhæð þeirra fer eftir tekjum maka og fjölda barna. Lágmarksfjárhæð 

mæðralauna nemur 500 CHF (417 evrur), hámarkið nemur 4.500 CHF (3.751 evrur). 

Hvernig á að fá bætur vegna mæðraorlofs og feðraorlofs?  

Læknir sem annast viðkomandi á að geta fengið bætur í fríðu. Sækja þarf um 

sjúkradagpeninga hjá til þess bærum sjúkrasjóði og greiðslur í mæðraorlofi hjá 

skrifstofu heilbrigðismála.  
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V. Kafli: Örorkubætur 

Hvenær átt þú rétt á örorkubótum? 

Þriggja stoða kerfi 

 

Einstaklingur er talinn fatlaður þegar geta hans til tekjuöflunar er varanlega skert 

vegna heilsufars. Ekki er neinn sérstakur lífeyrir vegna ófærni sérstakra fagstétta 

heldur einvörðungu almennur lífeyrir handa einstaklingum sem eru óvinnufærir. 

 

Örorkutrygging (Invalidenversicherung, IV) byggist á þriggja stoða kerfi.  

 

Þú ert tryggð/ur gegnum fyrstu stoð sért þú þátttakandi í atvinnulífinu í Liechtenstein 

(sem launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur), eða heimilisfastur einstaklingur í 

Liechtenstein sem ekki er í starfi (t.d. sambýlisaðili einstaklings sem er þátttakandi í 

atvinnulífinu sem einnig þarf að greiða lögboðin framlög). Til að eiga rétt á 

örorkulífeyri, þarf að hafa verið búið að greiða framlög í a.m.k. eitt ár. 

 

Fari árstekjur þínar fyrir ákveðið lágmark ert þú einnig tryggð/ur samkvæmt annarri 

stoð (starfstengt tryggingakerfi). Sjálfstætt starfandi einstaklingum er frjálst að gerast 

aðilar að starfstengdu tryggingakerfi fyrir starfsmenn þeirra. Þegar um er að ræða 

tryggingu samkvæmt öðru sviði er greiðsla dregin frá árstekjum til að koma í veg fyrir 

tvöfalda tryggingu samkvæmt fyrstu og annarri stoð.  

 

Þér er frjálst að gerast aðili að þriðju stoðar tryggingu (t.d. einkarekin 

einstaklingstrygging). 

Örorkustig 

Örorkustig er ákveðið með því að bera saman tekjur einstaklinga sem eru ýmist 

fatlaðir eða ófatlaðir. Nánar tiltekið eru tekjur „sem ætla megi að einstaklingur vinni 

sér inn sem öryrki“  („tekjur öryrkja“, Invalideneinkommen) bornar saman við þær 

tekjur „sem ætla megi að hann gæti unnið sér inn sem heilbrigður einstaklingur“ 

(„tekjur heilbrigðs einstaklings“ eða Valideneinkommen) til að meta örorku. 

„Tekjumissir vegna örorku“ (mismunur milli tekna heilbrigðs einstaklings og tekjum 

öryrkja) reiknað í hundraðshluta tekna heilbrigðs einstaklings samsvarar örorkustigi.  

 

Lágmarks örorkustig vegna réttinda til örorkubóta er 40%. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Örorkulífeyrir (fyrsta stoð) 

Örorkutrygging veitir framlög úr bótasjóði vegna úrræða til enduraðlögunar og til 

lífeyrisgreiðslna þar sem meginreglan um „endurhæfing á undan lífeyri“ gildir. 

 

Tilraun er fyrst gerð varðandi úrræði til enduraðlögunar til að finna nýtt starf handa 

fötluðum einstaklingi (þ.e. endurþjálfun með dagpeningum, starfsráðgjöf, 

starfsútvegun, ráðning til reynslu, niðurgreidd laun handa vinnuveitendum sem ráða 
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fatlaða einstaklinga, aðlögunarbreytingar gerðar á vinnustaðnum eða önnur 

hjálparmeðul).   

 

Reynist enduraðlögun árangurslaus á hinn tryggði einstaklingur rétt á örorkulífeyri 

(hafi framlög verið greidd í a.m.k. eitt fullnað ár). Þetta fer aðallega eftir gildistíma 

tryggingar og þeim framlögum sem greidd hafa verið (einnig að hluta í undirliggjandi 

framlögum). Tilgangur lífeyrisins er að tryggja grunnþarfir bótaþega.  

 

Fjárhæð lífeyris er reiknuð á grundvelli tveggja þátta, þ.e. framlagatímabil og 

svonefndar „árlegar meðaltekjur sem fullnægja skilyrðum“. 

 

Hafi framlög verið að fullu greidd (þ.e. órofið frá 20 ára aldri fram að örorku)), á hinn 

tryggði einstaklingur rétt á fullum lífeyri (Vollrente). Grunn örorkulífeyrir 

(Stammrente) mun nema fjárhæð sem er milli 1.160 CHF (967 evrur) og 

hámarksfjárhæðar sem nemur 2.320 CHF (1.934 evrur) á mánuði.  

 

Hafi greiðsla framlaga rofnað á tryggður einstaklingur rétt á lífeyri að hluta (Teilrente).  

 

Fjárhæð lífeyris fer eftir árlegum meðaltekjum sem fullnægja skilyrðum. Þær 

samanstanda bæði af einstaklingstekjum á öllu (virku) tryggingartímabilinu og 

framlögum á óvirkum tímabilum.  Tekið er tillit til inneignar vegna tímabila 

barnauppeldis og vegna tímabila umönnunar og þau metin sem undirliggjandi tekjur. 

Þessum fjórum þáttum er skipt til helminga milli hjúskaparaðila (svonefnd „uppskipti“) 

það sem eftir er hjúskapar, um leið og báðir aðilar eiga rétt á lífeyri, eða fram að 

skilnaði. 

 

Hafi örorka orðið fyrir 45 ára aldur, eru árlegar meðaltekjur sem fullnægja skilyrðum 

hækkaðar með svokallaðri uppbót vegna starfsferils (Karrierezuschlag). 

 

Að auki eins og nefnt er að framan kann lífeyrir að fara eftir örorkustigi: þegar um er 

að ræða 40% örorku þá er einn fjórði hluti lífeyris greiddur; við 50% örorku þá á 

viðkomandi rétt á hálfum lífeyri; og frá 67% örorku er greiddur fullur lífeyrir. 

 

Slíkur lífeyrir er einungis greiddur þegar örorka hefur þegar verið til staðar í eitt ár og 

líklegt er að hún haldi áfram.   Lífeyrir er greiddur þangað til örorku lýkur eða skipt er 

á honum og ellilífeyri. Lífeyrisgreiðslur eru greiddar út 13 sinnum á ári. Hvern 

desember mánuð eru þær greiddar út tvisvar (svo nefndur jólakaupauki, 

Weihnachtsgeld).  

 

Ekki er nein viðbót vegna maka bótaþega. Hins vegar er hægt að greiða uppbót vegna 

barna sem nemur 40% af lágmarksfjárhæð samkvæmt gildandi lífeyriskvarða. Að auki 

er hægt að veita greiðslur vegna hjálparþarfar (Hilflosenentschädigungen), 

viðbótarbætur handa lífeyrisþegum (Ergänzungsleistungen), og greiðslur handa 

blindum (Blindenbeihilfe). 

Starfstengd lífeyriskerfi (önnur stoð) 

Lögboðnu starfstengdu lífeyriskerfi er ætlað að vernda þau lífskjör sem bótaþegi hefur 

þegar aflað sér. 

 

Starfstengdur örorkulífeyrir (Invalidenrente) er reiknaður samkvæmt þeirri fjárhæð 

tekna sem færðar eru á reikning vegna tryggingar (að frádreginni upphæð sem 

nemur 13.920 CHF (11.602 evrur). 
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Þegar um er að ræða örorku, mun viðkomandi tryggingastofnun greiða lágmarkslífeyri 

sem samsvarar árlega 30% þeirra sem færðar eru til reiknings (auk barnalífeyris, 

Kinderrente). Þessi fjárhæð gildir varðandi fulla örorku. Þegar um er að ræða örorku 

að hluta, er fjárhæð lífeyris samsvarandi lægri og veltur það á örorkustigi.  

 

Réttindi til starfstengds lífeyris gilda þangað til eftirlaunaaldri er náð, en þá taka gildi 

réttindi til ellilífeyris. Í sumum tilvikum er hægt að greiða lífeyri með eingreiðslu.  

Hvernig fær maður örorkubætur? 

Örorka er metin af til þess bærum aðila. Hvenær sem er verður hægt að endurskoða 

örorkumat þegar um er að ræða verulegar breytingar á heilsufari. Sækja þarf um 

bætur hjá þar til bærri stjórnsýslustofnun almannatrygginga.  
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VI. Kafli: Ellilífeyrir og bætur til aldraðra 

Hvenær átt þú rétt á bótum til aldraðra? 

Tryggingar handa öldruðum byggjast á þriggja stoða kerfi (eins og lýst er samkvæmt 

kaflanum um örorku).  

 

Tryggðir einstaklingar verða að hafa greitt framlög í a.m.k. eitt fullt ár til að eiga rétt á 

ellilífeyri á grundvelli fyrstu stoðar. Venjulegur eftirlaunaaldur fyrir karla og konur er 

64 ár. 

 

Samkvæmt sveigjanlegum eftirlaunakerfum geta karlar og konur valið að fara á 

eftirlaun hvenær sem er milli 60 ára aldurs (snemmtekinn lífeyrir) og 70 ára (frestun 

töku lífeyris) óháð mökum sínum. Snemmtekinn lífeyrir er þ.a.l. varanlega skertur, 

þ.e. eftir að venjulegum lífeyrisaldri er náð. Skerðing getur numið allt að 16,5% vegna 

snemmtekinna eftirlauna við 60 ára aldur (eða lægri hafi einstaklingur farið á eftirlaun 

síðar á tímabilinu sem nær er 64 ára aldri). Á hinn bóginn hækkar frestun töku lífeyris 

framreiknað virði lífeyris. Hækkun getur numið milli 5,22% vegna frestunar í eitt ár, 

og 40,71 vegna frestunar í sex ár (frá venjulegum aldri sem er 64 ár til 70 ára aldurs).  

 

Lögboðin trygging samkvæmt starfstengdu tryggingarkerfi fyrir aldraða er gert fyrir 

launþega sem náð hafa 23ja ára aldri, eru tryggðir samkvæmt fyrstu stoð og með 

ráðningarsamning sem er opinn, eða er tímabundinn en með gildistíma sem nemur 

meir en þremur mánuðum.  Undanþegnir eru þeir sem eru með tekjur sem fara ekki 

yfir 20.520 CHF (17.103 evrur árið 2011). Eftirlaunaaldur samkvæmt annarri stoð sem 

er starfstengd er sá sami og samkvæmt fyrstu stoð. Einnig er möguleiki á 

snemmteknum eftirlaunum og frestun töku lífeyris. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Trygging aldraðra (fyrsta stoð) 

Fjárhæð lífeyris er reiknuð á grundvelli tveggja þátta: Framlagstímabil (eða 

tryggingartímabil) og svonefndar „árlegar meðaltekjur sem fullnægja skilyrðum“. 

 

Hafi framlög verið greidd órofið frá 20 ára aldri fram til starfsloka), á hinn tryggði 

einstaklingur rétt á fullum lífeyri (Vollrente). Lífeyrisformúla nr. 43 gildir sem þýðir að 

grunn örorkulífeyrir (Stammrente) mun nema fjárhæð sem er milli 1.160 CHF (967 

evrur) og hámarksfjárhæð sem nemur 2.320 CHF (1.934 evrur) á mánuði.  

 

Hafi greiðsla framlaga rofnað á hinn tryggði einstaklingur rétt á hlutalífeyri (Teilrente), 

samkvæmt lífeyrisformúlu sem er frá einum upp í 42.  

 

Fjárhæð lífeyris fer eftir árlegum meðaltekjum sem fullnægja skilyrðum. Þær 

samanstanda bæði af einstaklingstekjum á öllu (virku) tryggingartímabilinu og 

framlögum á óvirkum tímabilum.  Tekið er tillit til inneignar vegna tímabila 

barnauppeldis og vegna tímabila umönnunar og þau metin sem undirliggjandi tekjur. 

Þessum fjórum þáttum er skipt til helminga milli hjúskaparaðila (svonefnd „uppskipti“) 

það sem eftir er hjúskapar (að því tilskyldu að hjón voru tryggð þessi ár í 

Liechtenstein), um leið og báðir aðilar eiga rétt á lífeyri, eða fram að skilnaði. 
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Hægt er að fá fyrirfram greiddan lífeyri að hluta í stað fullra lífeyrisgreiðslna. 

Eftirstandandi hluta er hægt að krefjast síðar sem snemmtekinn, venjulegan eða 

frestaðan ellilífeyri.  

Lífeyrisgreiðslur eru greiddar út 13 sinnum á ári. Hvern desember mánuð eru þær 

greiddar út tvisvar (svo nefndur jólakaupauki, Weihnachtsgeld). Annað hvert ár eru 

lífeyrisgreiðslur leiðréttar í samræmi við hugsanlegar veðlags- og launahækkanir. Að 

auki er hægt að veita uppbót vegna barna sem samsvarar 40% lágmarksfjárhæðar 

gildandi lífeyrisformúlu (samkvæmt lífeyriskvarða). 

 

Ellilífeyrisþegar sem eru heimilisfastir í Liechtenstein eiga einnig rétt á (að hluta) 

bótagreiðslum vegna kostnaðar af ákveðnum hjálpartækjum eins og heyrnartækjum.  

 

Starfstengd lífeyriskerfi (önnur stoð) 

Ellilífeyrir samkvæmt starfstengda (önnur stoð) kerfinu er skilgreindur á grundvelli 

uppsafnaðrar upphæðar höfuðstóls.  Hver tryggður einstaklingur safnar þessari 

upphæð sem inneign vegna elli þar sem hlutfall framlaga hans til 

tryggingastofnunarinnar er reiknað sem inneign á einstaklingsreikningi vegna elli.  

Lífeyrissjóðurinn getur einnig veitt kost á eingreiðslu í stað venjulegs lífeyris 

(lífeyrisgreiðslur).  

Hvernig fást bætur aldraðra? 

Bætur til aldraðra þarf að sækja um hjá þar til bærri stjórnsýslustofnun almanna 

trygginga. Sækja þarf um starfstengdan lífeyri hjá starfstengdum lífeyrissjóðum.  
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VII. Kafli: Bætur fyrir eftirlifendur 

Hvenær átt þú rétt á bótum fyrir eftirlifendur? 

Tryggingar handa eftirlifendum byggjast á þriggja stoða kerfi (eins og lýst er í 

kaflanum um örorku). 

 

Eftirlifandi eða fráskilinn maki og (blóðskyld börn, kjörbörn og fósturbörn) hins látna 

eiga rétt á lífeyri fyrir eftirlifendur frá fyrstu stoð vegna lífeyris handa eftirlifendum, að 

því gefnu að hinn látni einstaklingur hafi verið búinn að greiða framlög í a.m.k. fullnað 

heilt ár.  

 

Látist hinn tryggði einstaklingur áður en hann nær eftirlaunaaldri er hægt að greiða 

ekkju-/ekklalífeyri (handa maka en einnig handa fráskyldum maka eða sambúðaraðila 

en einungis sé kveðið á um slíkt í lögum um viðkomandi lífeyrissjóð), lífeyri handa 

barni sem misst hefur foreldri/foreldra (handa blóðskyldum börnum, kjörbörnum og 

fósturbörnum) frá starfstengdum lífeyriskerfum (önnur stoð).  

 

Eftirlifandi maki kann að eiga rétt á lífeyri (frá báðum stoðum), sé hann með barn sem 

er yfir 45 ára að aldri og hjónaband með hinum látna varaði í a.m.k. fimm ár. Sé 

þessum skilyrðum ekki fullnægt kann eftirlifandi maki að eiga rétt á eingreiðslu sem 

nemur lífeyrisupphæð í þrjú ár. 

 

Börn undir 18 ára aldri eiga rétt á lífeyri barna sem misst hafa foreldri/foreldra, sem 

og börn sem enn eru í skóla þangað til þau ljúka námi sínu en einungis fram til 25 ára 

að aldri.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Lífeyrir handa eftirlifendum (fyrsta stoð) 

Ekkju-/ekklalífeyrir (Verwitwetenrente) er greiddur ýmist í takmarkaðan tíma eða í 

ótakmarkaðan tíma (fer það eftir ýmsum þáttum: börnum, tímalengd hjúskapar, 

aldri). Einstaklingar sem þegar taka ellilífeyri eða örorkulífeyri á eigin forsendum 

kunna að fá hækkun á lífeyrisgreiðslum með uppbót handa ekkjum/ekklum við andlát 

maka. 

 

Þessi lífeyrir nemur 80% af skilyrtum lífeyri hins látna. Þegar um er að ræða að 

viðkomandi andist fyrir 45 ára aldur, er útreikningsgrunnur hækkaður með uppbót 

vegna starfsferils (Karrierezuschlag). 

 

Munaðarleysingjar eiga rétt á lífeyri handa barni sem misst hefur foreldri/foreldra 

(Waisenrenten) sem nemur 40% af skilyrtum lífeyri hins látna foreldris. Verði börn 

fyrir ástvinamissi vegna andláts beggja foreldra, er tvennur lífeyrir veittur einn sem 

stafar frá hvoru foreldri. 

Starfstengd lífeyriskerfi (önnur stoð) 

Andist tryggður einstaklingur áður en hann kemst á eftirlaunaaldur, er árlegur ekkju-

/ekklalífeyrir sem samsvarar 18% af réttindaávinnandi tekjum greiddur út ævina, og 
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lífeyrir handa barni sem misst hefur foreldri/foreldra sem nemur 6% af 

réttindaávinnandi tekjum er greiddur út árlega.   

 

Andist einstaklingur sem fær ellilífeyri eða örorkulífeyri andast nemur ekkju-

/ekklalífeyrir 60% og lífeyrir handa barni sem misst hefur foreldri/foreldra nemur 20% 

af síðustu ellilífeyrisgreiðslu eða örorkulífeyrisgreiðslu. 

Hvernig á að fá bætur fyrir eftirlifendur? 

Bætur handa eftirlifendum þarf að sækja um hjá þar til bærri stjórnsýslustofnun 

almannatrygginga. Sækja þarf um starfstengdar lífeyrisgreiðslur hjá starfstengdum 

lífeyrissjóðum.  
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VIII. Kafli: Bætur vegna vinnuslysa og 
atvinnusjúkdóma 

Hvenær átt þú rétt á bótum vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma? 

Slysatryggingar veita vernd gegn áhættu vegna vinnuslysa, atvinnusjúkdóma og slysa 

i frístundum. 

 

Öllum vinnuveitendum er skylt að taka tryggingu gegn vinnuslysum og 

atvinnusjúkdómum vegna einstaklinga sem þeir ráða til starfa í Liechtenstein. 

Starfsmenn sem vinna í a.m.k. átta klukkustundir á viku verða einnig að vera tryggðir 

gegn óstarfstengdum slysum. Ekki er lögboðið að sjálfstætt starfandi einstaklingar (og 

fjölskyldumeðlimir sem aðstoða þá) séu tryggðir en þeir mega taka lögboðna 

tryggingu. 

 

Vinnuslys eru þau slys sem hafa átt sér stað við framkvæmd vinnu að fyrirmælum 

vinnuveitanda eða í þágu hans, meðan á vinnuhléum stendur eða fyrir eða eftir vinnu, 

þar sem hinn tryggði einstaklingur hefur heimild til að vera áfram á vinnustað. Ferðir 

milli heimilis og vinnustaðar er einnig tryggðar. 

 

Sjúkdómar sem orsakast einvörðungu eða aðallega af skaðlegum efnum eða 

sérstökum störfum eru taldir atvinnusjúkdómar. Það er til listi yfir slíka sjúkdóma en 

einnig er hægt að sanna að veikindi orsakist eingöngu eða að miklu leyti af 

atvinnustarfsemi. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Heilsugæsla  

Slysavátryggjandi veitir eftirfarandi bætur: 

 

 Meðferð, þ.m.t. meðferð göngudeildarsjúklinga hjá lækni, tannlækni eða, hjá öðrum 

heilbrigðisstarfsmönnum samkvæmt tilvísun; 

 Lyf og rannsóknir sem læknir eða tannlæknir tiltekur,  

 Sjúkrahúsinnlögn (á almennri deild); 

 Læknismeðferðir samkvæmt fyrirmælum læknis; 

 Lækningatæki til að bæta upp líkamstjón eða fötlun; 

 Allan leitar- og björgunarkostnað sem nauðsynlegur er og allan ferðakostnað eða 

flutningakostnað sem orðinn er af læknisfræðilegum ástæðum; 

 Kostnaður við flutning á líkamsleifum á greftrunarstað og greftrunarkostnaður. 

 

Ekki er krafist greiðsluþátttöku af hálfu hins tryggða einstaklings.  

Bótagreiðslur í peningum  

Sért þú óvinnufær vegna slyss átt þú rétt á dagpeningum frá og með öðrum degi eftir 

slys. Sért þú algerlega óvinnufær nema bætur 80% af tryggðum tekjum þínum. 
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Þegar um er að ræða örorku sem stafar af slysi átt þú rétt á örorkubótum. Þurfir þú á 

aðstoð að halda vegna fötlunar þinnar til að geta séð um daglegar þarfir, átt þú einnig 

rétt á aðstoðargreiðslu (fjárhæð hennar fer eftir á hvaða stigi aðstoðarþörfin er). 

Margvísleg endurhæfingarúrræði eru hluti örorkutryggingar. 

 

Eftirlifendur einstaklings sem andast af völdum vinnuslyss eða atvinnusjúkdóms eiga 

rétt á lífeyri handa eftirlifendum, þ.e. ekkju-/ekklalífeyri og lífeyri handa barni sem 

misst hefur foreldri/foreldra (eins og lýst er í kaflanum um lífeyri eftirlifenda, þ.e. 

ekkju-/ekklalífeyri og bætur fyrir barn sem misst hefur foreldri/foreldra). 

 

Að auki er hægt að inna af hendi greiðslu vegna friðhelgi (Integritätsentschädigung) til 

tryggðra einstaklinga sem verða fyrir varanlegu alvarlegu tjóni á líkamlegri eða 

andlegri friðhelgi sinni vegna slyss.. Þessi greiðsla er metin samkvæmt því tjónsstigi 

sem orðið hefur. Hámarksfjárhæð er 126.000 CHF (105.020 evrur). 

Hvernig fást bætur vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma? 

Vinnuslys og atvinnusjúkdóma þarf að tilkynna umsvifalaust til tryggingarfélags eða til 

vinnuveitanda. Þú ert með frjálst val á lækni sem er á samningi eða á sjúkrahúsi sem 

er samningsbundið.  

 

Veruleg breyting á örorkustigi kann að leiða til þess að örorkulífeyrir verði 

endurskoðaður. 
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IX. Kafli: Fjölskyldubætur 

Hvenær átt þú rétt á fjölskyldubótum? 

Þeir sem eiga rétt á fjölskyldubótum eru einstaklingar sem ekki eru í vinnu sem eru 

heimilisfastir í Liechtenstein og allir einstaklingar sem eru með ráðningarsamning í 

Liechtenstein. 

 

Foreldrar, afar og ömmur, stjúpforeldrar, ættleiðingarforeldrar svo og börn sem misst 

hafa foreldri/foreldra en eru með fasta búsetu í Liechtenstein, eiga rétt á 

fjölskyldubótum.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Fjölskyldubætur samanstanda af: 

 

 Eingreiðslu vegna fæðingar (einnig vegna ættleiðingar barna undir 5 ára aldri);  

 Mánaðarleg greiðsla vegna barns (er greidd þangað til barn nær 18 ára aldri);  

 Mánaðarleg greiðsla til einstæðs foreldris (er greidd þangað til barn nær 18 ára 

aldri); 

 

Fjárhæð barnabóta (Kinderzulage) fer eftir fjölda og aldri barna.  Þær nema 280 CHF 

(233 evrum) fyrir hvert barn, eigi fjölskylda aðeins tvö börn og hækkar í 330 CHF 

(275 evrur) fyrir hvert barn þegar um er að ræða fleirburafæðingar, séu þrjú eða fleiri 

börn í fjölskyldu, sem og fyrir hvert barn sem er yfir 10 ára að aldri.  

 

Fæðingarstyrkir (Geburtszulagen) eru veittir við fæðingu barns og við ættleiðingu 

barns sem er undir fimm ára að aldri. Fæðingarstyrkir eru lítið eitt hærri þegar um er 

að ræða fleirburafæðingar.  

 

Börn sem eru á framfæri og hafa fasta búsetu í Liechtenstein eiga rétt á 

fyrirframgreiddu meðlagi hafi aðfarargerð verið árangurslaus. 

Hvernig á að fá fjölskyldubætur? 

Sækja þarf um fjölskyldubætur hjá þeirri almannatryggingastofnun sem í hlut á (FAK, 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse), sem er undir yfirumsjón ríkisins. 
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X. Kafli: Atvinnuleysi 

Hvenær átt þú rétt á atvinnuleysisbótum? 

Allir launþegar og lærlingar eru tryggðir samkvæmt skyldubundinni 

atvinnuleysistryggingu. Ekki er möguleiki fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga á því að 

gerast aðili að atvinnuleysistryggingarkerfi út frá valkvæðum forsendum.  

Tryggðir einstaklingar eiga rétt á bótum hafi þeir: 

 

 Skráð sig persónulega hjá skrifstofu efnahagsmála til þess að tilkynna sig á eigi 

síðar en á fyrsta degi sem þeir sækja um atvinnuleysisbætur vegna, fylgt 

lögboðnum reglum um tilkynningarskyldu frá þeim tíma og sótt um bætur;  

 Séu reiðubúnir að hefja störf, þ.e. hægt sé að ráða þá og þeir séu tilbúnir að 

samþykkja alla eðlilega vinnu;  

 Hafi verið tryggðir að lágmarki í 12 mánuði, þ.e. fyrstu tvö árin fyrir atvinnuleysi, 

þeir hafi verið í vinnu þar sem greidd eru framlög til atvinnuleysistrygginga eða 

verið veitt undanþága vegna framlagagreiðslna sökum veikinda eða þjálfunar;  

 Hafi ekki átt rétt á ellilífeyri; eigi tryggður einstaklingur rétt á ellilífeyri að hluta, 

lækka daglegar greiðslur í hlutfalli við fjárhæð lífeyris;   

 Hafi fasta búsetu í Liechtenstein eða dveljist þar vegna tímabundinnar vinnu 

(starfsmaður sé í launuðu starfi í Liechtenstein hjá vinnuveitanda sem er með 

aðalskrifstofu eða útibú í Liechtenstein.);  

 Hafi orðið fyrir vinnuslysi sem fullnægir skilyrðum. 

 

Einstaklingar sem hafa verið valdir að eigin atvinnuleysi eiga ekki rétt á dagpeningum í 

allt að 60 daga af atvinnuleysistímabilinu. Samt sem áður eiga þeir þennan rétt að 

þessum tíma liðnum.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Helstu bætur sem veittar eru úr atvinnuleysistryggingum eru atvinnuleysisbætur 

(Arbeitslosenentschädigung) og bætur vegna vinnutímastyttingar 

(Kurzarbeitsentschädigung) sem og greiðsla ef um gjaldþrot er að ræða 

(Insolvenzentschädigung).  

 

Að auki veitir skrifstofa efnahagsmála upplýsingar um bótaréttindi, starfar sem 

vinnumiðlun og aðstoðar starfsþjálfun fyrir atvinnulausa.   

Atvinnuleysisbætur 

Atvinnuleysisbætur eru greiddar með hliðsjón af launum hins tryggða, aldri hans og 

framfærsluskyldu gagnvart börnum. Þær eru reiknaðar vera 80% af síðustu 

heildarlaunum hins atvinnulausa einstaklings. Hægt er að lækka þær niður í 70% sé 

ekki um nein börn á framfæri að ræða og greiddar séu fullar daglegar bætur í 

peningum sem nema yfir 140 CHF (117 evrum) og bótaþegi sé ekki fatlaður 

einstaklingur.  

 

Tímabil það sem atvinnuleysisbætur fást greiddar fer m.a. eftir aldri umsækjanda.  

Bætur (daggreiðslur) eru greiddar í 130 daga í að hámarki 500 daga innan tveggja ára 



 
Atvinnu, félagsmál og nám án aðgreiningar 
 Félagsleg réttindi þín í Liechtenstein 

júlí 2012  21 

tímabils (130 daga þegar um er að ræða tímabil sem undanþegin eru frá greiðslu 

framlaga; 200 daga sé einstaklingur undir 25 ára að aldri og er ekki með neina 

framfærsluskyldu; 260 daga sé einstaklingur yfir 25 ára að aldri; 400 daga sé 

einstaklingur yfir 50 ára að aldri og er með framlagstíma sem nemur meir en 18 

mánuðum; 500 daga vegna einstaklinga sem eru með framlagstíma sem nemur meir 

en 22 mánuðum og sem fá greiddan örorkulífeyri sem nemur a.m.k. 40%).  

 

Þegar um er að ræða brot á skyldum (t.d. skylda til samvinnu) eru bætur ekki 

greiddar um takmarkaðan tíma (tímabundin svipting).  

Bætur vegna vinnutímastyttingar  

Vinnutímastytting á sér stað þegar vinnutími er styttur eða þegar á sér stað 

reglubundin truflun á vinnu vegna efnahagsástands eða vegna veðurs. Í slíkum 

tilvikum er heimilt að greiða atvinnuleysisbætur að hluta (Kurzarbeitsentschädigung) í 

formi dagpeninga.  

 

Launþegar í eftirtöldum starfsgreinum eiga rétt á bótum vegna vinnutímastyttingar út 

af slæmu veðri:  múrhleðslumenn, trésmiðir, múrarar, starfsmenn í steinnámum, 

vegavinnumenn, þakgerðarmenn, hellulagningamenn, steinsmiðir, flísalagningamenn, 

landslagsgarðyrkjumenn, pípulagningamenn, starfsmenn við hreinsun skólplagna, 

starfsmenn sem annast viðgerðir á áveitu- og varnargörðum svo og viðgerðir 

varnargarða á hættusvæðum vegna snjóflóða og skriðufalla, starfsmenn sem 

sérhæfðir eru varðandi jarðföll, skógræktarfólk, að því tilskyldu að hinir síðastnefndu 

vinna ekki í stoðgrein hjá landareign sem stundar landbúnað. Launþegar í öðrum 

starfsgreinum geta notið sömu meðferðar og starfsmenn í framagreindu starfsgreinum 

tengist atvinnuleysi þeirra starfsemi sem fellur undir einhverja þessara starfsgreina.  

Aðrar bætur  

Meðan á atvinnuleysi stendur halda greiðslur framlaga í lífeyristryggingasjóði ríkis og 

atvinnutengda sjóði (en ekki framlög vegna ellilífeyris samkvæmt annarri stoð).  Að 

auki greiðir atvinnuleysistryggingakerfið sjúkratryggingaframlög vinnuveitandans. 

 

Atvinnuleysistryggingin greiðir einnig dagpeninga fyrstu 30 daga veikinda (í allt að 44 

vinnudaga á tveggja ára tímabili).  

 

Þegar um er að ræða gjaldþrot vinnuveitanda eða árangurslaust fjárnám fá tryggðir 

einstaklingar bætur vegna gjaldþrots úr atvinnuleysistryggingu.  

 

Þetta er tilfellið þegar gjaldþrotameðferð er hafin gegn vinnuveitanda eða beiðni um 

að hefja gjaldþrotameðferð er hafnað vegna þess að líkur eru á að nægar eignir séu til 

staðar til greiðslu kostnaðar vegna gjaldþrotameðferðar, og að á þeim tíma eigi 

tryggðir einstaklingar kröfu vegna ógreiddra launa.   

 

Bætur vegna gjaldþrots má einnig greiða hafi tryggðir einstaklingar a.m.k. í eitt skipti 

hafið aðför að lögum gegn vinnuveitanda til greiðslu gjaldfallina launa, og slík aðför er 

árangurslaus að hluta.  

 

Launakröfur eru tryggðar að hámarki í þrjá mánuði innan síðustu sex mánaða fyrir 

upphaf gjaldþrotameðferðar, eftir að gjaldþrotabeiðni hefur verið vísað frá eða eftir 

árangurslausa aðför.  
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Hvernig á að fá atvinnuleysisbætur? 

Sannreynsla og greiðsla bóta í peningum vegna atvinnuleysis heyrir undir skrifstofu 

efnahagsmála (Amt für Volkswirtschaft). Umsækjendur verða að skrá sig sjálfir hjá 

skrifstofu efnahagsmála til að tilkynna sig fyrsta daginn sem þeir krefjast greiðslu 

atvinnuleysisbóta. 

 

Tryggðir einstaklingar og fjölskyldumeðlimir þeirra verða að veita skrifstofu 

efnahagsmála allar þær upplýsingar sem þörf er á til að meta umsóknina og ákveða 

fjárhæð atvinnuleysisbóta. Að auki verða þeir umsvifalaust að tilkynna framangreindri 

skrifstofu um allar breytingar sem verða á persónulegum högum eða um 

fjárhagsaðstæður sínar sem kynnu að hafa áhrif á rétt þeirra til bóta.  

 

Tryggðir einstaklingar sem orðið hafa fyrir slysi sem fullnægir skilyrðum verða að 

svara boðum sem koma frá skrifstofu efnahagsmála vegna reglubundinnar ráðgjafar 

og starfsviðtöl, fara eftir þeim ferlum sem gilda um lögboðnar tilkynningar, fara eftir 

fyrirmælum skrifstofunnar um að samþykkja eðlileg störf eða þátttöku í námskeiði 

vegna endurþjálfunar eða áframhaldandi þjálfun og leggja sig fram um að finna starf 

sjálfir.  
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XI. Kafli: Lágmarksframfærsla 

Hvenær átt þú rétt á bótum vegna lágmarksframfærslu? 

Félagsleg aðstoð 

Þegar upp koma sérstök tilvik þarfar kunna einstaklingar og heimili að eiga rétt á 

félagslegri aðstoð, séu þau heimilisföst í Liechtenstein.  Að auki er hægt að veita 

ríkisborgurum Liechtenstein sem búa utan ESB og EES félagslega aðstoð þegar um er 

að ræða neyðartilvik. 

Viðbótarbætur  

Þeir sem eiga rétt á viðbótarbótum eru einstaklingar sem eru á eftirlaunaaldri (þ.m.t. 

þeir sem fá snemmtekinn eftirlaunalífeyri), eftirlifendur (ekkjur, ekklar og börn sem 

misst hafa foreldri/foreldra), fatlaðir (sem eru með a.m.k. 50% örorku), þeir sem fá 

greidda dagpeninga samkvæmt örorkutryggingakerfi og bótaþegar sem fá greiðslur 

vegna hjálparþarfar.  

 

Tekið er tillit til þátta eins og búsetu, tekjur og eignir varðandi þessar bætur.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Félagsleg aðstoð 

Félagsleg aðstoð (Sozialhilfe) veitir greiðslur sem ganga til grunnþarfa vegna 

lífsviðurværis, húsnæðiskostnaðar, og grundvallar framlaga til sjúkratryggingasjóðs.  

 

Þegar reikna þarf út félagslega aðstoð er tekið tillit til þess einstaklings sem er í þörf á 

aðstoð og til aðila úr skylduliði sem búa með viðkomandi á sama heimili. Félagsleg 

aðstoð er greidd sem breytileg upphæð, þ.e. miðað við fyrirfram ákveðinn 

framfærslukostnað fyrir heimilið og síðan kemur til frádráttar einstaklingstekjur hvers 

fjölskyldumeðlims þannig að niðurstaðan sem fæst er raunveruleg fjárhæð 

félagslegrar aðstoðar.  

 

Félagsleg aðstoð er ekki háð tímatakmörkunum. Hins vegar er hún endurskoðuð 

reglulega. Einstaklingar sem hæfir eru til vinnu verða að samþykkja alla vinnu sem 

hægt er að krefjast með skynsamlegum hætti af þeim. Að því er einstæða foreldra 

varðar er tekið tillit til umönnunar barna þegar ákveða skal hvaða væntingar sé 

eðlilegt að skuli gerðar til þeirra.  

Viðbótarbætur  

Fjárhæð viðbótarbóta fer eftir persónulegum aðstæðum (samsetningu fjölskyldu) og 

fjárhagslegum aðstæðum.  

Greiðsla vegna aðstoðarþarfar 

Réttur til greiðslu vegna aðstoðarþarfar (Hilflosenentschädigung), er fyrir hendi þegar 

engar slíkar bætur eru greiddar af slysatryggingasjóði. Einstaklingar eru taldir vera í 

þörf fyrir aðstoð miðað við að hve miklu leyti þeir þurfa á aðstoð að halda af hálfu 
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þriðju aðila við að sjá þeim fyrir daglegum þörfum (klæðast/klæða sig úr, standa 

upp/setjast/leggjast útaf, borða, persónuleg þrif, ganga um og ferðir á salernið). 

 

Hjálparþörf er talin í þremur stigum (mikil, miðlungs og hófleg). Einstaklingar sem eru 

yfir 18 ára aða aldri eiga eingöngu rétt á greiðslum vegna aðstoðarþarfar þegar um er 

að ræða a.m.k. miðlungs aðstoðarþörf, (nema aðstæður þeirra séu þannig að þeir séu 

í miðlungs aðstoðarþörf áður en þeir ná eftirlaunaaldri).  

Greiðslur í mæðraorlofi 

Konur sem hafa nýlega fætt barn en sem ekki eiga rétt á sjúkrabótum meðan á 

mæðraorlofi stendur samkvæmt lögboðnu sjúkratryggingakerfi fá skattfrjálsa 

eingreiðslu vegna mæðraorlofs (Mutterschaftszulage) frá ríkinu. Í þeim tilvikum þegar 

fjárhæð sjúkrabóta, sem til greiðslu kemur samkvæmt lögboðnu sjúkratryggingakerfi 

vegna meðgöngu og fæðingar, er lægri en fastafjárhæð greiðslna í mæðraorlofi er 

mismunur greiddur.  

 

Til að eiga rétt á greiðslu í mæðraorlofi verður móðirin að vera opinberlega heimilisföst 

í Liechtenstein.  

 

Fjárhæð greiðslu fer eftir skattskyldum einstaklingstekjum beggja hjóna eða tekjum 

einstæðrar móður. Greiðslan kemur einungis til greiðslu séu skattskyldar tekjur undir 

ákveðnum lágmarksmörkum.   

Greiðsla til blindra 

Fjárhæð greiðslunnar (Blindenbeihilfen) fer eftir á hvaða stigi sjónskerðing er 

(alblind/ur, raunblind/ur og alvarlega sjónskert/ur). Aðeins þeir sem eru heimilisfastir í 

Liechtenstein frá sex ára aldri eiga rétt á slíkum greiðslum.  

Hvernig er hægt að fá bætur vegna lágmarksframfærslu? 

Félagsleg aðstoð er fjármögnuð miðlægt gegnum ríkið. Nauðsynlegt er að fá samþykki 

viðeigandi velferðarnefndar sveitarfélagsins til að fá heimild fyrir fjárhagslegri aðstoð. 

Réttur til félagslegrar aðstoðar lýtur lögum.  

Umsjón með viðbótarbótum er á hendi tryggingastofnunum Liechtenstein fyrir 

ellilífeyri og lífeyri handa eftirlifendum og þarf að leggja umsókn um bætur fram hjá 

þeim. Umsjónaraðili ákveður einstaklingsbundinn rétt umsækjanda og reiknar 

mismunafjárhæð samkvæmt tekjum, eignum og útgjöldum þess einstaklings.  
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XII. Kafli: Langtíma umönnun 

Hvenær átt þú rétt á langtíma umönnun? 

Þú kannt að eiga rétt á bótum vegna langtíma umönnunar þegar um er að ræða þörf á 

langtíma stuðningi og umönnun á heimili sem veldur því að þörf verður á 

umönnunarþjónustu af hálfu þriðja aðila. Einstaklingur sem talinn er hjálparvana er 

einstaklingur sem er í varanlegri þörf á aðstoð frá þriðja aðila, varanlegri 

langtímaumönnun eða persónulegri umsjón við að framkvæma 6 athafnir daglegs lífs, 

eins og að fara á fætur, klæðast, þvo sér, borða, hafa félagsleg samskipti og fara á 

salerni.  

 

Yfirleitt hafa allir þeir sem eru með fasta búsetu í Liechtenstein og sem hvorki búa á 

hjúkrunarheimili né dvelja á sjúkrahúsi fyrir legusjúklinga rétt á greiðslu vegna 

stuðnings og umönnun (Betreuungs- und Pflegegeld). Búast ætti við því að þörf á 

stuðningi og umönnun muni vara um a.m.k. einn mánuð og að dagleg meðalþörf á 

umönnun af hálfu (launaðs) þriðja aðila sé meir en ein klukkustund.   

 

Allir einstaklingar í Liechtenstein sem eru með lögboðna sjúkratryggingu geta átt rétt 

á greiðslu vegna hjálparþarfar  (Hilflosenentschädigung). Þessa greiðslu er einnig 

hægt að veita einstaklingum sem tryggðir eru með slysatryggingu (vegna vinnuslysa 

og atvinnusjúkdóma).  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Greiðsla vegna stuðnings og umönnunar er látin í té þegar þörf er á stuðningi og 

umönnun á heimili viðkomandi.  

 

Um er að ræða sex stig greiðslu sem fer eftir þeim tíma sem þriðji aðili þarf að nota á 

dag við að inna af hendi umönnun og stuðning.  Þessi stig ná allt frá fyrsta stigi 

(stuðningur og umönnun í meir en eina klukkustund á dag) þar sem dagleg greiðsla 

nemur meir en 10 CHF (8,33 evrur), til 6. stigs (þörf á stuðningi og umönnun sem 

nemur meir en 7,5 klukkustundum á dag), þar sem dagleg greiðsla nemur 180 CHF 

(150 evrur). 

 

Greiðsla vegna stuðnings og umönnunar er venjulega ekki nægilega há til greiðslu alls 

kostnaðar vegna einstaklings sem veitir stuðning og/eða umönnunarþjónustu. Þess 

vegna verður bótaþegi að greiða framlag upp í kostnað. 

Hvernig er langtíma umönnun fengin? 

Til að geta ákveðið meðalþörf á dag fyrir stuðning og/eða umönnun af hálfu þriðja 

aðila, fer fram mat af hálfu hæfs starfsfólks á staðnum þar sem stuðst er við kannanir 

sem hannaðar eru og staðlaðar í því skyni. 

 

Stig hjálparþarfar er athugað reglulega, venjulega árlega. Samt er matstímabilið 

ákveðið út frá hverjum einstaklingi, og byggist á mati sem miðast við hvert tilfelli fyrir 

sig.  
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Bótaþegi hefur frjálst val varðandi umönnunaraðila. Þeir kunna að vera óformlegir 

umönnunaraðilar, eða atvinnuþjónustuaðilar. Heimahjúkrun á hjúkrunarheimilum og 

umönnun af hálfu einkaaðila sem bjóða heimahlynningu (niðurgreidd af ríkinu) er 

einnig fáanleg.  
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Viðauki: Hagnýt póstföng og vefsíður 

 

Nákvæmari upplýsingar um skilyrði sem fullnægja þarf og einstakar bætur 

almannatrygginga í Liechtenstein er hægt að fá frá þeim opinberu stofnunum sem fara 

með stjórn kerfis um félagslega vernd.  

 

Að því er varðar málefni almannatrygginga sem varða fleiri en eitt ESB ríki er þér 

heimilt að leita að tengslastofnun í skráasafni stofnunarinnar sem haldið er uppi af 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og er aðgengilegt á: 

http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Fyrirspurnir sem snerta áhrif á tryggingabætur í tveimur eða fleiri aðildarríkjum á að 

póstsenda á eftirfarandi póstföng: 

 

Ríkisstjórn furstadæmisins Liechtenstein  

(Regierung des Fürstentums Liechtenstein) 

Regierungsgebäude 

9490 Vaduz 

Sími: +423 236 74 61 

Bréfsími: +423 236 76 81 

Tölvupóstur: Info@liechtenstein.li  

http://www.liechtenstein.li 

 

Skrifstofa efnahagsmála, Atvinnuleysistryggingar 

(Amt für Volkswirtschaft, Arbeitslosenversicherung) 

Poststrasse 1 

9490 Vaduz 

Sími: +423 236 68 71 

Bréfsími: +423 236 68 89 

Tölvupóstur: info@avw.llv.li  

http://www.avw.llv.li  

 

Skrifstofa lýðheilsu, Sjúkra- og slysatryggingar 

(Amt für Gesundheit, Kranken- und Unfallversicherung) 

Aeulestrasse 51 

9490 Vaduz 

Sími: +423 236 73 40 

Bréfsími: +423 236 73 50 

Tölvupóstur: info@ag.llv.li  

http://www.ag.llv.li 

 

Skrifstofa félagsþjónustunnar 

(Amt für Soziale Dienste) 

Postplatz 2 

9494 Schaan 

Sími: +423 236 72 72 

Bréfsími: +423 236 72 74 

Tölvupóstur: info@asd.llv.li  

http://www.asd.llv.li  

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
mailto:Info@liechtenstein.li
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mailto:info@avw.llv.li
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Eftirlitsstofnun fjármálamarkaðarins 

(Finanzmarktaufsicht) 

Landstrasse 109 

9490 Vaduz 

Sími: +423 236 73 73 

Bréfsími: +423 236 73 74 

Tölvupóstur: info@fma-li.li  

http://www.fma-li.li  

 

Stofnanir fyrir lífeyri aldraðra og eftirlifenda, örorkulífeyri og fjölskyldubætur  

(AHV-IV-FAK-Anstalten) 

Gerberweg 2 

9490 Vaduz 

Sími: +423 238 16 16 

Bréfsími: +423 238 16 00 

Tölvupóstur: ahv@ahv.li  

http://www.ahv.li  
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