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Meðfylgjandi er yfirlit sem sýnir hreyfingar frá 1. janúar 
til 30. júní 2020 og upplýsingar um lífeyrisréttindi og 
inneign í lok tímabilsins. Það er góð regla að bera saman 
launaseðla og yfirlit til að athuga hvort iðgjaldagreiðslur

BERÐU LAUNASEÐLA SAMAN VIÐ YFIRLIT
á launaseðlum hafi skilað sér til lífeyrissjóðsins. Vanti inn-
borganir hafðu þá samband við ráðgjafa í síma 510-2500 
eða með því að senda tölvupóst á netfangið almenni@
almenni.is.

Þjónusta á Covid-tímum
Rafræn samskipti og bókuð viðtöl

Á meðan Covid-19 faraldurinn gengur yfir er eingöngu 
tekið á móti sjóðfélögum á skrifstofu sjóðsins í fyrir-
fram bókuðum viðtalstímum. Við hvetjum sjóðfélaga 
til að nýta rafrænar leiðir til að sækja upplýsingar eða 
þjónustu. Hægt er að senda tölvupóst á netfangið  
almenni@almenni.is og á opnunartíma skrifstofu er 
hægt að nýta sér netspjall eða hringja í ráðgjafa.  

Athygli er vakin á því að sjóðfélagar geta nálgast 
upplýsingar um inneign og réttindi sín, stöðu lána og 
fleira á sjóðfélagavef og þar er einnig hægt að sækja 
um útborgun séreignar og ellilífeyris. Launagreið-  
endur geta einnig fundið ýmsar upplýsingar um stöðu 
sína á launagreiðendavef. Hægt er að komast inn 
á sjóðfélagavef og launagreiðendavef á heimasíðu 
sjóðsins, www.almenni.is.  

Góð ávöxtun
á óstöðugum tímum

Allar ávöxtunarleiðir Almenna skiluðu ágætri ávöxtun 
á fyrri hluta árs. Ríkissafn langt hækkaði mest á tíma- 
bilinu eða um 6,6% en blönduðu verðbréfasöfnin  
hækkuðu um 4,2% til 5,6%. Árið fór vel af stað en í 
lok febrúar fór að gæta áhrifa af COVID-19 og bæði  
innlendur og erlendir hlutabréfamarkaðir lækkuðu 
skarpt í lok febrúar og í mars.  Heimsvísitala  
hlutabréfa náði botni 23. mars en eftir það gengu  
lækkanir til baka.  

Vextir á fjármálamörkuðum hafa víðast hvar farið 
lækkandi á síðustu áratugum og eru sögulega lágir í 
mörgum löndum, þar á meðal hér á landi. Um mitt ár 
var ávöxtunarkrafa langra óverðtryggðra ríkisskulda- 
bréfa um 2,5% og ávöxtunarkrafa langra verðtryggðra 
ríkisskuldabréfa um 0,1%. Horft til framtíðar má því 
reikna með lægri ávöxtun á skuldabréfamarkaði.  

Sjá nánari umfjöllun um ávöxtun á www.almenni.is.
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Hagstæðir vextir  
á sjóðfélagalánum

Fyrir þá sjóðfélaga sem þurfa að taka fasteignalán 
hafa vextir sjóðfélagalána aldrei verið lægri hjá 
sjóðnum. Sjóðfélagar geta valið um óverðtryggð 
eða verðtryggð lán með vöxtum sem festir eru í 36 
mánuði í senn eða verðtryggð lán með föstum vöxtum 
út lánstímann. Einnig er hægt að velja á milli þess 
að greiða lánin með jöfnum afborgunum eða jöfnum 
greiðslum. 

Þeir sjóðfélagar sem eiga séreignarsparnað, sem orðið 
hefur til með viðbótarlífeyrissparnaði, geta tekið hann 
út á 15 mánaða tímabili. Á sjóðfélagavef kemur fram 
hvort og hversu mikið sjóðfélagi á laust til úttektar.  
Í ljósi aukins atvinnuleysis og greiðsluerfiðleika geta 
sjóðfélagar sem eru með lán hjá sjóðnum sótt um að 
taka greiðsluhlé í allt að sex mánuði. Nánari upplýs-
ingar um útborgun séreignarsparnaðar og greiðsluhlé 
má sjá á heimasíðu sjóðsins www.almenni.is. 

Sjö góðir kostir í ávöxtun
Veldu ávöxtunarleið eftir áhættuþoli

Hægt er að velja á milli sjö mismunandi ávöxtunar- 
leiða fyrir séreign, hvort sem séreignin verður til 
með skyldusparnaði eða viðbótarlífeyrissparnaði. 
Sjóðfélagar geta valið á milli þriggja blandaðra safna 
með mismunandi eignasamsetningu, tveggja mis-
langra safna með ríkisskuldabréfum, Innlánasafns eða 
Húsnæðissafns. Einnig er hægt að velja Ævileiðina 
en í henni flyst inneign sjálfkrafa á milli ævisafnanna 
þriggja eftir því sem sjóðfélagi eldist. 

Almenni lífeyrissjóðurinn leggur áherslu að birta  
upplýsingar eignir og helstu kennitölur ávöxtunar- 
leiða. Sjóðurinn birtir þannig daglega ítarlegar  
upplýsingar um ávöxtun og sveiflur á heimasíðu og 
mánaðarlega upplýsingar um um eignasamsetningu 
og kennitölur. 

Fundir
Skýrist þegar líður á haustið

Eins og áður stefnir sjóðurinn á að vera með fræðslu- og 
upplýsingafundi fyrir sjóðfélaga í vetur. Það mun skýrast 
þegar líður á haustið hvort þeim verður eingöngu streymt 
eða hvort sjóðfélögum verður einnig boðið upp á að mæta.  
Nánari upplýsingar  verða  veittar á heimasíðu sjóðsins. 

Opnun séreignarsparnaðar  
Greiðsluhlé lána 


