
                             Fundusz chorobowy VM 

Zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe w postaci wynagrodzenia chorobowego 
i innych świadczeń z Funduszu Chorobowego VM swoim członkom.  

Wnioski o dotacje można składać elektronicznie na „Moich stronach” ( MINAR 
SIÐUR), lub składając wnioski w biurze VM pod adresem Stórhöfði 29. 

Wypłaty z funduszu dokonywane są co miesiąc, ostatniego roboczego dnia miesiąca. 
Aplikacje muszą wpłynąć do funduszu do 20 dnia każdego miesiąca. 

Członków, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, zachęcamy do 
zapoznania się z prawem do zasiłku chorobowego w Sjúkratryggring Íslands 

 

Wynagrodzenie chorobowe  

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest na podstawie 100% średniej sumy 

zarobków, w oparciu o które  przez ostatnie 6 miesięcy potrącane były składki na 

rzecz związku, w przypadku choroby, wypadku lub utraty  zarobków wynikających z 

konieczności opieki nad chorym, do maksymalnej kwoty 900 000 ISK. Obliczenia 

mogą zostać oparte na zarobkach z 12 miesięcy, jeśli w tym okresie dochód 

członka Funduszu  znacznie się zmniejszył lub wzrósł.  

Jeśli członek Funduszu utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu 

choroby, przysługuje mu  wynagrodzenie chorobowe z Funduszu 

Chorobowego VM w wysokości równej kwocie zasiłku.  

Potrzebne dokumenty to: 

-Wypełniona aplikacja (formularz na stronie vm.is) 

-Zwolnienie od lekarza (Sjúkradagpenigavottorð) 

-Potwierdzenie od pracodawcy, że wszystkie dni chorobowe zostały u 
niego   wykorzystane (formularz na stronie vm.is) 

 

 

 

 



Dopłaty do zakwaterowania  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz może przyznawać swoim członkom dopłaty do zakwaterowania (część 
kosztów wynajmu lub  innych kosztów zakwaterowania) w przypadku kosztów 
związanych z pobytem w szpitalu/leczeniem, małżonka lub dziecka poniżej 18. roku 
życia w Islandii poza ich aktualnym obszarem zamieszkania, jeśli  pobytu w 
szpitalu/leczenia nie pokrywa islandzki zakład ubezpieczeń społecznych. 
Częściowa dopłata  będzie obliczana na podstawie tygodniowych kosztów wynajmu 
mieszkań będących własnością  Funduszu Chorobowego VM i może być 
wypłacana dwa razy w okresie 12 miesięcy.  

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i 

kupującego usługi, odpowiednią informację od lekarza oraz deklarację islandzkiego zakładu 

ubezpieczeń społecznych stwierdzającą,  iż nie pokrywa on wspomnianych kosztów. 

 

Dopłaty do kosztów podróży  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz może częściowo pokryć nieuniknione koszty podróży na trasach krajowych 

pod warunkiem, że  członek Funduszu, jego małżonek lub dziecko poniżej 18. roku 

życia wymaga leczenia lub hospitalizacji poza  aktualnym obszarem zamieszkania, 

których nie pokrywa islandzkie ubezpieczenie zdrowotne. Dopłatą mogą  być objęte 

maksymalnie cztery podróże w okresie 12 miesięcy, aczkolwiek zarząd Funduszu 

Chorobowego VM  może podjąć decyzję o pokryciu kosztów kolejnych podróży pod 

warunkiem, że zostanie mu przedstawione  należyte uzasadnienie. Fundusz pokryje 

dwie trzecie sumy opłat za transport lub – w przypadku użycia  prywatnego pojazdu – 

kosztów naliczonych według kilometrów w oparciu o stawkę na kilometr określoną  w 

islandzkim ubezpieczeniu zdrowotnym. Maksymalna wypłacana kwota stanowiąca 

dwie trzecie kosztów  podróży członka Funduszu wynosi 30 000 ISK.  

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i 

kupującego usługi, odpowiednią informację od lekarza oraz deklarację islandzkiego zakładu 

ubezpieczeń społecznych stwierdzającą,  iż nie pokrywa on wspomnianych kosztów. 

 

 



 Badania profilaktyczne  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz zwraca 100% kosztów poniesionych przez członków funduszu na badania 
przesiewowe w kierunku raka, płuc i serca oraz badania słuchu. Dofinansowanie jest 
w kwocie 33.000 raz na 12 miesięcy 

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty 

 

Leczenie bezpłodności/adopcje  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Z Funduszu mogą być przyznawane dopłaty do kosztów leczenia bezpłodności lub 
adopcji dziecka.  Maksymalna wysokość dopłaty wynosi 160 000 ISK, aczkolwiek 
kwota ta nie może przekroczyć 50%  poniesionych kosztów.   

Dopłatę można uzyskać raz w przypadku adopcji lub trzy razy w 

przypadku leczenia bezpłodności.  

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty 

 

Karnety fitness  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Członkowie funduszu mogą otrzymać dofinansowanie na treningi na siłowniach, 
karnety pływackie (karta 6-miesięczna i karnet roczny), szkoły (kursy) tańca oraz 
kluby sportowe. Dotacja wynosi do 60% poniesionych kosztów, ale nigdy nie 
przekracza ISK. 60.000 za okres 12 miesięcy. 

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty 

 



Leczenie w zakładzie opieki zdrowotnej,   

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Z Funduszu mogą być przyznawane dopłaty do leczenia w zakładzie opieki 
zdrowotnej, co podlegać będzie  ocenie zarządu Funduszu Chorobowego VM.  

Maksymalna wysokość dopłaty wynosi 1700 ISK za dzień pobytu, przy maksymalnie 
30 dniach w okresie  pięciu lat. 

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty 

 

Badania słuchu 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz pokrywa 100% kosztów badań słuchu. 

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty 

 

 Fizjoterapia 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz VM zwraca członkom do 4000 ISK. za wizyte u fizjoterapeuty, kręgarza, 
terapeuty zajęciowego, masażysty zdrowotnego, masażysty medycznego i 
osteopaty, ale nie wiecej niż zapłaconą kwotę. Maksymalna liczba zwróconych wizyt 
to 36 w przeciagu okresu 12 miesięcy.  

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty  

 

 

 



Dopłaty do okularów, środków pomocniczych i aparatów słuchowych  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Z Funduszu mogą być przyznawane dopłaty na zakup okularów/zakup soczewek 

kontaktowych/zabiegi  laserowe, zakup środków pomocniczych i aparatów 

słuchowych. Dopłaty mogą być przyznawane jednorazowo  za każde przysługujące 

świadczenie raz na trzy lata. Maksymalna wysokość dopłat do okularów wynosi  80 

000 ISK, aczkolwiek kwota ta nie może przekroczyć 50% kosztów ich zakupu. 

Fundusz NIE będzie wypłacał  rekompensat za uszkodzenie okularów w sytuacji, 

gdy odpowiedzialność za nie ponoszą pracodawcy lub firmy  ubezpieczeniowe.  

Maksymalna wysokość dopłat do środków pomocniczych wynosi 35 000 ISK, 

aczkolwiek kwota ta nie może  przekroczyć 50% kosztów ich zakupu.  

Maksymalna wysokość dopłat do aparatów słuchowych wynosi 80 000 ISK do 

każdego urządzenia, aczkolwiek  kwota ta nie może przekroczyć 50% kosztów 

zakupu. Dopłata do aparatów słuchowych uwzględnia prawo  członka Funduszu do 

ubiegania się o zwrot części poniesionych kosztów od islandzkiego zakładu 

ubezpieczeń  społecznych. Jeśli  członek Funduszu, którego próg słyszenia 

przekracza 30 dB, złoży wniosek o dopłatę do aparatów słuchowych, zasadność 

wniosku oceni audiolog wyznaczony przez Fundusz Chorobowy VM. Członkowie 

Funduszu, którzy  zakończą aktywność zawodową w związku z osiągnięciem wieku 

emerytalnego lub niepełnosprawnością, mogą  składać wnioski o dopłatę do 

aparatów słuchowych co trzy lata przez resztę życia.  

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty 

 

Zwrot części kosztów za lekarza 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz może udzielić dotacji z tytułu kosztów medycznych. 

Maksymalna dotacja to 50% poniesionych kosztów ale niw więcej niż ISK. 40.000 
Dotacja przyznawana jest raz na 12 miesięcy. 

Należy dostarczyc: 

Rachunki od lekarza zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego usług (rachunki mogą być do roku wstecz) 
oraz potwierdzenie zapłaty 

 



Zwrot części kosztów za dentystę 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz może udzielić dotacji z tytułu kosztów dentystycznych. 

Maksymalna dotacja to 50% poniesionych kosztów ale maksymalnie ISK. 40.000 
Dotacja przyznawana jest raz na 12 miesięcy. 

Należy dostarczyc: 

Rachunki od dentysty zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego usługi (rachunki mogą być do roku wsrecz) 
oraz potwierdzenie zapłaty  

 

Terapia 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy  

Członkowie funduszu mogą złożyć o zwrot części kosztów za terapię z 
zatwierdzonym psychologiem, pracownikiem socjalnym lub pielęgniarką 
psychiatryczną. Leczenie musi odbywać się przez certyfikowana osobę.  

Zwracane jest 40% kosztów, maksymalnie do kwoty ISK. 9900 za wizytę. Zwroty 
przyznawane są do 20 razy w okresie 12 miesięcy. 

Należy dostarczyc: 

Rachunki od dentysty zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty  

 

 Świadczenie z tytułu narodzin dziecka  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Członkowie funduszu mogą złożyć o świadczenie z tytułu narodzin dziecka. O 
kwocie  świadczenia decyduje odsetek przepracowanych przez rodzica godzin, a 
jego maksymalna wysokość to  154 000 ISK. W przypadku porodu mnogiego 
świadczenie zwiększane jest o 154 000 ISK za każde kolejne  dziecko. Prawo do 
świadczenia mają oboje rodzice pod warunkiem, że są oni członkami Funduszu i 
spełniają  warunki członkostwa w nim. 

Należy dostarczyć: 

Akt urodzenia oraz ostatnie rozliczenie wypłaty (launaseðill) 

 



 

Świadczenie z tytułu pogrzebu  

W przypadku śmierci aktywnego członka Funduszu lub członka Funduszu 
opłacającego składki przez co  najmniej 60 miesięcy przed zakończeniem 
aktywności zawodowej w związku z osiągnięciem wieku  emerytalnego lub 
niepełnosprawnością, wypłacone zostanie świadczenie z tytułu pogrzebu w 
wysokości  250 000 ISK. 

Należy dostarczyć: 

Akt zgonu oraz wypełnioną aplikację 

 

Wynagrodzenie chorobowe w przypadku nagłej śmierci  

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

W przypadku śmierci aktywnego członka Funduszu opłacającego składki (nagła 
śmierć) świadczenie z tytułu  śmierci o wysokości proporcjonalnej do odsetka 
przepracowanych godzin zostanie wypłacone pozostającemu  przy życiu małżonkowi 
oraz dzieciom poniżej 18. roku życia. Jego wartość będzie odpowiadać pełnemu  
trzymiesięcznemu wynagrodzeniu chorobowym.  

Należy dostarczyć: 

Akt zgonu oraz wypełnioną aplikację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundusz edukacyjny VM 

 

Kursy zawodowe 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz pokrywa 75% kosztów kursu, ale nie więcej, niż związkowiec ma na swoim 
funduszu edukacyjnym. 

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty 

Kursy rekreacyjne 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 
ostatnich miesięcy. 

Fundusz pokrywa 65% kosztów kursu, ale nie więcej, niż związkowiec ma na swoim 
funduszu edukacyjnym. 

Należy dostarczyć: 

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
(kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty 

 

 

Zbiór praw 

Nowi członkowie otrzymują podstawowe prawo ISK.100 000, po wpłaceniu do 

funduszu przez 6 miesięcy składek związkowych. Każdy członek dostaje rocznie 

dodane to swojego funduszu edukacyjnego po ISK.25.000.  

Kwota ta jest doliczana w miesiącu sierpniu każdego roku(jeśli składki członkowskie 

zostały opłacone min przez dziewięć ostatnich miesięcy.) 

Najwyższa kwota jaką można uzbierać na swoim funduszu to ISK 225.000. 

Uprawnienie w dowolnym momencie to uprawnienie podstawowe (100 000 ISK) + 

akumulacja – wypłata. 


