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Leiðbeiningar fyrir launagreiðandavef

Á launagreiðendavef Framtíðarauðs VÍB, sjóður númer 006, er hægt að skrá skilagreinar, senda inn
textaskrár úr launakerfum, skoða stöðu og hreyfingar auk þess að taka út launagreiðendayfirlit fyrir valið
tímabil.
• Launagreiðendavefur
Framtíðarauðs
VÍB
er
aðgengilegur
á
slóðinni:
https://launagreidendur.vib.is/
•

Fyrsta innskráning. Við fyrstu innskráningu þarf að nota Íslykil fyrirtækisins.
Þeir launagreiðendur sem ekki
https://innskraning.island.is/?panta=1

eru

með

Íslykil

geta

sótt

um

hann

hér

•

Umboð
Valfrjálst er hvort starfsmönnum, t.d. þeim sem sjá um iðgjaldaskráningar, sé veitt umboð. Ef
handhafi Íslykils er ekki sá sem sér um iðgjaldaskráningar er ráðlagt að veita þeim starfsmanni
eða starfsmönnum umboð sem það gera.
Þeir starfsmenn sem fá umboð geta skráð sig inn á launagreiðendavefinn með sínum
persónulega Íslykli eða rafrænu skilríkjum.
Það er handhafi Íslykils fyrirtækisins sem veitir umboðið.
I.
Umboð er veitt á www.island.is
i. Velja „Mínar síður“
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

•

og “Innskrá”.

Velja „Stillingar“
eða smellt er á
í hægra horni og svo Stillingar.
„Veita umboð/breyta umboðum“ er valið (neðst á síðunni).
Skrá kennitölu þess sem fær umboðið
Þjónustuveitandi er valinn, sem er “Íslandsbanki–launagreidendur.vib.is”
Hlutverk umboðshafa er valið „Launafulltrúi“ og gildistíma umboðs
Smella á „Bæta við umboði“

Innskráning með umboði

Þeir starfsmenn, t.d. þeir sem sjá um iðgjaldaskráningar, sem hafa fengið umboð geta skráð sig inn
á launagreiðendavefinn með sínum persónulega Íslykli eða rafrænu skilríkjum.
Þeir starfsmenn sem ekki eru með Rafræn skilríki geta sótt um þau hér http://www.skilriki.is/

Eftir innskráningu opnast launagreiðendavefur Framtíðarauðs VÍB.

Á forsíðu sér launagreiðandi yfirlit yfir stöðu ógreiddra skilagreina og/eða ef greiðsla hefur borist en
skilagrein vantar.

Með því að smella á
er hægt að mynda yfirlit yfir tímabil sem óskað er eftir. Hægt er að velja á
milli „Stöðuyfirlit launagreiðanda“ eða „Árslisti vinnuveitenda brotinn á sjóðfélaga og tímabil“.

Valið er það yfirlit og tímabil sem óskað er og valið að mynda yfirlit, kemur tengill neðst á síðuna og
hægt að opna og vista eða prenta að vild.

Með því að smella á „Skrá skilagrein“ er auðvelt að senda inn skilagreinar.
Hægt er að sækja upplýsingar um eldri skilagreinar sem sendar hafa verið á vefnum með því að velja
valhnapp í
.
Skrá skal kennitölu launþega, tímabil, iðgjald launþega og iðgjald launagreiðanda.
Til að bæta við línu er smellt á

og til að eyða út línu er smellt á

Ef skráning er í lagi verður
virkur
yfir reitina sem rangt er skráð.

.

, ef ekki þá þarf að lagfæra. Villuboð birtast þegar mús er rennt

Þegar búið er að skrá skilagrein er smellt á

Ef samtölur eru réttar er smellt á

.

og sendist þá skilagreinin í lífeyriskerfi Framtíðarauðs VÍB.

Ef óskað er kvittunar er nú smellt á
og þá kemur tengill neðst á síðuna sem hægt er að
opna, vista eða prenta.
Hægt er að senda skilagreinar í textaskrá sem búið er að vista úr launakerfi. Það er gert með því að
smella á

og velja skránna sem vistuð var.

Ef rangt sjóðanúmer í skráð í launakerfið eða ef röng kennitala launagreiðanda kemur villuboð.

Ef launþegi er ekki sjóðfélagi birtist villuboð

Ekki er hægt að senda inn skilagreinar fram í tímann aðeins núverandi eða næsta mánuð en hægt er
að senda inn skilagreinar 12 mánuði aftur í tímann. Séu skilagreinar sendar aftur í tímann þá myndast
dráttarvextir.
Við vekjum athygli á því að ekki er hægt að senda inn mínusskilagrein (t.d. vegna leiðréttinga). Við
bendum á að senda þær skilagreinar á netfangið lif@vib.is
Þegar skilagrein hefur verið send þá stofnast greiðslukrafa í Netbanka. Ef launagreiðandi óskar ekki
eftir greiðslukröfu eða eftir því að krafa verði felld niður þá skal senda tölvupóst á netfangið lif@vib.is .

Með því að smella á „Nánari upplýsingar“ er vísað á upplýsingasíðu launagreiðenda hjá VÍB
https://www.vib.is/thjonusta-vib/sereignarsparnadur/launagreidendur/ þar eru nánari upplýsingar fyrir
launagreiðendur.

Í stillingum eru skráðar upplýsingar um tengiliði félagsins.

Þegar aðgerðum er lokið er farið útúr launagreiðandavefnum með því að smella á „Útskrá“.
Allar nánari upplýsingar veita ráðgjafar okkar í síma 440-4900 eða á netfanginu lif@vib.is.

