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Meðfylgjandi er yfirlit sem sýnir hreyfingar frá 1. janúar 
til 30. júní 2021 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.

Skrifstofan opin fyrir pöntuð viðtöl
Munið að panta 
Skrifstofa Almenna lífeyrissjóðsins er opin fyrir 
heimsókir en mælst er til að viðtöl séu bókuð fyrir-
fram. Sjóðurinn býður einnig upp á fjarfundi fyrir þá 
sem það kjósa eða eiga ekki heimangengt. Eftir sem 
áður er hægt að nýta sér þjónustu sjóðsins með því að 
hringja í síma 510-2500, nota netspjallið eða með því 
að senda tölvupóst á netfangið almenni@almenni.is. 
 
Athygli er vakin á því að sjóðfélagar geta nálgast 
upplýsingar á sjóðfélagavef og þar er einnig hægt að 
sækja um útborgun séreignar og ellilífeyris. Launa- 
greiðendur geta einnig fundið ýmsar upplýsingar um 
stöðu sína á launagreiðendavef. Hægt er að komast 
inn á launagreiðendavef og sjóðfélagavef á heimasíðu 
sjóðsins, www.almenni.is.  

Farsæll fyrri hluti árs
Góð ávöxtun á hlutabréfamörkuðum
Góð ávöxtun hefur verið í blönduðum söfnum á fyrri 
hluta árs. Miklar hækkanir hafa verið bæði á innlendum 
og erlendum hlutabréfamörkuðum. Hækkanir á hluta- 
bréfamörkuðum á fyrstu vikum ársins gengu að einhverju 
leyti til baka í febrúar og mars en síðan í lok mars hafa 
hlutabréfamarkaðir tekið vel við sér. Allar ávöxtunarleiðir 
Almenna lífeyrissjóðsins skiluðu jákvæðri ávöxtun á fyrri 
hluta ársins nema Ríkissafn stutt. Ævisafn I hækkaði mest 
eða um 8,3%.
 
Heimsvísitala erlendra hlutabréfa MSCI hækkaði um 13% 
í USD en hækkaði um 9,5% í íslenskum krónum þar sem 
íslenska krónan styrktist gagnvart USD. Innlendur hluta- 
bréfamarkaður hefur tekið vel við sér síðan í lok mars og 
hækkaði heildarvísitala aðallista um 22% á fyrri hluta 
ársins. 
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Hlaðvörpum fjölgar 
Yfir 1000 hafa hlustað eða horft á

Í lok síðasta árs birti Almenni fyrsta hlaðvarp sitt en 
þau eru nú orðin fjögur og það fimmta væntanlegt í 
október. Þar er að finna ýmis umfjöllunarefni þ.á.m. 
fyrsta fasteign, fjárfestingarstefna, prjónauppskriftir, 
algengar spurningar og sjálfbærni í fjárfestingum. 
Þessari nýjung hefur verið vel tekið og rúmlega 
þúsund manns hafa ýmist horft á myndband eða 
hlustað en hægt er að nálgast öll hlaðvörp  
Almenna á báðum formum. 

Allt að 85% lán til fyrstu kaupa 
Hámarkslán 50 milljónir

Kaupendur fyrstu fasteignar geta nú sótt um viðbótar-
lán sem nemur allt að 85% af kaupverði eignarinnar. 
Um er að ræða viðbótarlán sem veitt er frá 70% 
veðhlutfalli upp í 85% að hámarki með 0,75% vaxta- 
álagi.
 
Heildarlánsfjárhæð með 85% veðhlutalli (grunnlán 
og viðbótarlán samtals) er 50 milljónir. Það er von 
sjóðsins að þessari nýjung verði vel tekið hjá þeim sem 
á þurfa að halda. 

Viðburðir í haust og vetur
Áætlun með fyrirvara 

2021   Október     Örorka, lífeyriskerfið og Virk. Hlaðvarp með Vigdísi Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Virk.
           Nóvember  Nýr sjóðfélagavefur og AL-appið. Nýjar og liprar leiðir að upplýsingum.
           Nóvember  Skipting lífeyrisréttinda. Hlaðvarp með Þóreyju S. Þórðardóttur, framkvæmdastjóra LL.
2022   Janúar       Ávöxtun, útlit og horfur. Hver er staðan og hvers má vænta á næstu misserum? 
           Febrúar      Réttindi og lífeyrisgreiðslur. Hvaða áhrif hefur lengri meðalævi á eftirlaun?
           Mars        Vellíðan og hagsæld á eftirlaunum. Fjárhagsleg, líkamleg og andleg heilsa á eftirlaunum.
           Apríl         Ársfundur.

Dagsetningar og fyrirkomulag viðburða verður tilkynnt  
á heimasíðu og með tölvupósti á póstlista sjóðsins 
þegar nær dregur. Ert þú ekki örugglega á póstlista  
Almenna? Það er góð leið til að fylgist með! Eftir- 
farandi tímasetningar eru gefnar upp með þessum 
fyrirvara. 


