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VERNDAÐU UMHVERFIÐ, 
SPARAÐU PAPPÍR OG KOSTNAÐ
Almenni hvetur sjóðfélaga til að fylgjast með 
inneign og réttindum á sjóðfélagavef og afþakka 
yfirlit í pósti. Með því er stuðlað að umhverfis-
vernd auk þess að spara pappír og kostnað. Um 
leið og vefurinn opnast birtist gluggi þar sem 
hægt er að haka við og afþakka yfirlit. Á árinu 
2016 efnir Almenni til sérstaks átaks til að fækka 
póstsendingum en í lok árs vinnur einn heppinn 
sjóðfélagi, sem afþakkað hefur pappír,  iPad Pro 
spjaldtölvu.

ALLAR ÁVÖXTUNARLEIÐIR HÆKKUÐU
Allar ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins hækkuðu á 
árinu 2015 og skiluðu jákvæðri raunávöxtun. Hæsta 
ávöxtunin var á samtryggingarsjóði sem hækkaði um 8,6% 
(6,5% raunávöxtun) en einnig var góð ávöxtun í Ríkissafni 
löngu og ævisöfnunum. Lækkun ávöxtunarkröfu á löngum 
verðtryggðum skuldabréfum og hækkun á innlendum 
hlutabréfum vógu þyngst í hækkun safnanna á árinu.  

Sjá nánari upplýsingar um ávöxtun 2015 á www.almenni.is.

HAGSTÆÐ LÁN 
Almenni lífeyrissjóðurinn býður sjóðfélögum 
upp á hagstæð lán með veði í fasteign. Lánunum 
hefur verið vel tekið og miklar annir hafa verið í 
afgreiðslu þeirra og vegna fyrirspurna um lán. 
Vegna þessa mikla áhuga heldur Almenni  
kynningarfund um sjóðfélagalánin á Hótel 
Natura, þriðjudaginn 16. febrúar kl. 20:00 

Fundurinn verður auglýstur nánar á heimasíðu 
sjóðsins. 

BERÐU LAUNASEÐLA SAMAN VIÐ YFIRLIT
Almenni lífeyrissjóðurinn sendir sjóðfélögum nú yfirlit 
sem sýnir hreyfingar frá 1. júlí til 31. desember 2015 
og upplýsingar um lífeyrisréttindi og inneign í lok 
tímabilsins. Það er góð regla að bera saman  launa-
seðla og yfirlit til að athuga hvort  iðgjaldagreiðslur

  á launaseðlum og hafi skilað sér til lífeyrissjóðsins. 
Vanti innborganir hafðu þá samband við ráðgjafa í 
síma 510-2500 eða með því að senda tölvupóst á 
ne�tfangið almenni@almenni.is. Athugið að ekki er 
óeðlilegt að desemberiðgjöld séu greidd í lok janúar.
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TIL ÞJÓNUSTU REIÐUBÚIN 
Sjóðfélagar geta notið þjónustu sjóðsins á ýmsan hátt. 

Á heimasíðu okkar, www.almenni.is, er daglega birt 
gengi ávöxtunarleiða en þar er einnig að finna gagn-
legar upplýsingar um lífeyrismál, fræðslugreinar og 
fréttir, auk þess sem hægt er að senda fyrirspurnir til 
sjóðsins og panta viðtal við ráðgjafa.

Á skrifstofu sjóðsins, Borgartúni 25, Reykjavík, er góð 
aðstaða til að taka á móti sjóðfélögum. Skrifstofan er 
opin virka daga frá kl. 9-16 og geta sjóðfélagar 
hvenær sem er komið og hitt ráðgjafa sjóðsins, hringt 
í síma 510-2500 eða sent tölvupóst á netfangið 
almenni@almenni.is.

Í FREMSTU RÖÐ Í EVRÓPU
Árið 2015 var að mörgu leyti mjög gott fyrir Almenna 
lífeyrissjóðinn. Ávöxtun var með ágætum, nýr og glæsilegur 
sjóðfélagavefur var opnaður, sem og nýr launagreiðenda-
vefur og sjóðurinn fagnaði 50 ára afmæli. 
Á árinu fékk Almenni nokkrar viðurkenningar hjá fagtíma-
ritum: Besti lífeyrissjóður í Evrópu í löndum með færri en 
milljón íbúa, hjá IPE, besti lífeyrissjóður á Íslandi annað 
árið í röð, hjá World Finance og einn sá besti í Evrópu í 
upplýsingamiðlun, þriðja árið í röð, hjá European Pensions.

NOKKRAR DAGSETNINGAR
Á næstunni stendur Almenni fyrir eftirfarandi fræðslu- 
fundum:
   Lántaka, hvað ber að hafa í huga?
   Hótel Natura, þriðjudaginn 16. febrúar kl. 20:00

   Sjóðfélagavefurinn, örnámskeið og kynning
   Borgartúni 25, fimmtudaginn 3. mars kl. 8:30
   Skipting lífeyrisréttinda milli hjóna
   Borgartúni 25, fimmtudaginn 17. mars kl. 8:30

Fræðslufundirnir verða auglýstir nánar á heimasíðu 
sjóðsins.

Ársfundur Almenna lífeyrissjóðsins verður haldinn 
fimmtudaginn 7. apríl kl. 17:30 á Hótel Natura. 




