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Umsókn um sjúkradagpeninga 
 
 

     

Vínlandsleið 16 
113 Reykjavík 
Sími 515-0000 
 www.sjukra.is 
 
 

1. Nafn umsækjanda 
      

2. Kennitala 
      

3. Heimilisfang  
      

4. Póstnúmer  
      

5. Staður 
      

6. Heimasími / GSM / vinnusími 
      

7. Netfang  
      

8. Nafn forráðamanns ef umsækjandi er yngri en 18 ára 
      

9. Kennitala 
      

 

10. Staða umsækjanda fyrir veikindi og nauðsynleg fylgigögn með umsókn.  
 
Vinsamlegast athugið að umsókn er ekki tekin til afgreiðslu fyrr en nauðsynleg fylgigögn hafa borist. 
 
a)  Launþegi. Hætti vinnu vegna veikinda þann           , var í      % starfi. 
Gögn sem skila þarf með umsókn:  

1. Sjúkradagpeningavottorð frá lækni. 
2. Vottorð launagreiðanda (það má finna inn á www.sjukra.is undir Eyðublöð - Sjúkradagpeningar). 

 

 
b)  Sjálfstætt starfandi. Hætti vinnu vegna veikinda þann           , var í      % starfi. 
Gögn sem skila þarf með umsókn: 

1. Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga. 
 

• Við afgreiðslu sjúkradagpeninga til sjálfstætt starfandi einstaklinga er miðað við reiknað endurgjald 
sem greitt hefur verið tryggingagjald af. Þegar sjálfstætt starfandi aðili verður tekjulaus vegna 
veikinda þarf að tilkynna það til skattyfirvalda. Upplýsingarnar berast rafrænt til SÍ. 

 
 
c)  Námsmaður yfir 18 ára aldri. Hætti að sækja skóla þann           . 

Gögn sem skila þarf með umsókn: 
1. Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga. 
2. Vottorð frá skóla vegna forfalla frá námi þar sem fram kemur einingafjöldi í upphafi annar og hvaða 

námsáfanga/áföngum umsækjandi gat ekki lokið. 
 
 
d)  Heimafæðing 
Gögn sem skila þarf með umsókn: 

1. Vottorð ljósmóður vegna heimafæðingar. 
 
 
e)  Sérhæfð áfengis – og/eða vímuefnameðferð sem stendur a.m.k. 21 dag 
Gögn sem skila þarf með umsókn: 

1. Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, frá meðferðarstofnun. 
2. Falli umsækjandi undir liði a) – d) hér að ofan skal frekari gögnum skilað í samræmi við það sem 

þar segir. 
 
  
f)  Heimavinnandi. Störf við eigið heimili féllu niður þann           . 
Gögn sem skila þarf með umsókn: 

1. Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga. 
 
 

g)  Sótt er um greiðslu fyrir heimilishjálp. Aðeins er heimilt að endurgreiða heimilishjálp þeim sem fá 
greidda hálfa dagpeninga. Endurgreiðsla getur að hámarki numið upphæð hálfra dagpeninga, svo greiðsla 
samtals nemi fullum dagpeningum. 
 
Gögn sem skila þarf með umsókn: 

1. Reikningur þar sem tilgreindur er vinnutími, greidd laun og kennitala viðtakanda. 
 

 

http://www.sjukra.is/
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Nöfn barna innan 18 ára sem eru á framfæri umsækjanda en ekki skráð á sama lögheimili. Sjúkratryggingar Íslands 
leita eftir staðfestingu á meðlagsgreiðslum til Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Ef umsækjandi skuldar 
meðlagsgreiðslur fyrir sex mánuði eða lengur greiðist viðbót við sjúkradagpeninga vegna barna til Innheimtustofnunar.  

11. Nöfn 
           
 
 
 
 
 
 
   

12. Kennitölur 
             

13. Lögheimili 
           

14. Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill að koma á framfæri: 
           
 
 

 

15. Greiðslur óskast lagðar inn á: 
 
Banki:              hb.                   reikningur nr.       
      

21. Kennitala 
 
      
 

Athugið að allar greiðslur þínar frá Sjúkratryggingum Íslands leggjast inn á sama reikning. 
 
 
Með undirskrift sinni veitir umsækjandi Sjúkratryggingum Íslands heimild til að afla nauðsynlegra upplýsinga um 
tekjur umsækjanda hjá skattyfirvöldum og greiðslur til umsækjanda frá Tryggingastofnun, 
Atvinnuleysistryggingasjóði, Vinnumálastofnun eða sambærilegum stofnunum erlendis og nauðsynlegra 
læknisfræðilegra upplýsinga.  
 
Ef óska þarf eftir ítarlegri upplýsingum um launarétt, veitir umsækjandi Sjúkratryggingum Íslands einnig heimild til 
þess að afla upplýsinga frá vinnuveitanda. 
 

 Dagsetning 
 
 
      

Undirskrift umsækjanda 
 
 
      

 Undirskrift forráðamanns ef umsækjandi er    
  yngri en 18 ára 
 
      
 

 

Athugið: 

 
• Sjúkradagpeningar eru staðgreiðsluskyldir (ef nýta á ónýttan persónuafslátt þá þarf að skrá hann 

inn á www.sjukra.is Réttindagátt – mínar síður), greitt er frá og með 15. veikindadegi ef veikindi vara 21 
dag eða lengur.  

• Upphaf biðtíma miðast við þann dag er læknir staðfestir óvinnufærni.  
• Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir lengra aftur í tímann en 2 mánuði frá því umsókn berst og/eða önnur gögn 

sem nauðsynleg eru til að unnt sé að taka ákvörðun um bótarétt. Sjúkratryggingar Íslands geta þó lengt þetta 
tímabil í allt að 6 mánuði ef bótaréttur er ótvíræður. 

• Rangar eða ófullnægjandi upplýsingar geta valdið skerðingu eða missi bóta. 
• Svar við umsókn og greiðsluskjöl birtast á www.sjukra.is Réttindagátt – mínar síður. 
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