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Eftirlaunaárin – dýrmætur tími

Stór hluti ævinnar hjá 
flestum, jafnvel 1/3 
af fullorðinsárunum



Hvaða koma eftirlaunin?









Fræðslufundur

Hvenær get ég byrjað að taka eftirlaun? 

Hvað þarf ég að vita og gera?

Áherslan í dag á þá sem hyggjast fara á 
eftirlaun á næstu árum



1. Leggja mat á stöðuna og horfur.
2. Skoða og meta leiðir til að bæta stöðuna.
3. Skoða mögulega forsendubresti og leiðir til 

að verjast áföllum vegna þeirra.
4. Yfirfara fjárfestingarstefnu og velja 

sparnaðarform.

1. Safna upplýsingum.
2. Gera áætlun um eftirlaun.
3. Sækja um lífeyri.
4. Yfirfara eignasamsetningu eftirlaunasjóðs.
5. Yfirfara fjármál fjölskyldu við fráfall.



Stöðumat. Hvert stefnir?

Nánar

Nánar



Upplýsingar um lífeyrisréttindi á sjóðfélagavef

www.almenni.is



Forsíða sjóðfélagavefs

Jón Jónsson

54.671



Eftirlaun, gagnvirk síða 
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Almannatryggingar

Lífeyrisgreiðs lur á  mánuði  frá  l ífeyriss jóðum
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þúsund krónur á mánuði frá almannatryggingum

Ellilífeyrir Heimilisuppbót Samtals

248.105 62.695 310.800
+ =

Almannatryggingar 
tryggja að allir hafi 
lágmarksframfærslu

Framfærsla er hærri eftir 
því sem atvinnu-, lífeyris-
og fjármagnstekjur eru 
lægri



tr.is



Reiknivél lífeyris



Hvað er hægt að gera?

Sparnaður er 
lykilhugtak



Viðbótarlífeyrissparnaður

Mæli með 

4+2 fyrstu árin á 
vinnumarkaði

2+2 eftir það, hækka 
eigið framlag ef þarf



Stundum geta 
launagreiðendur 
greitt meira til 
lífeyrissparnaðar



Allt að 45% iðgjald



Það getur munað um aukaframlag frá launagreiðanda



Að vinna lengur 

Ef töku lífeyris er frestað 
hækka mánaðarlegar 
greiðslur varanlega

Breytir engu fyrir þann sem 
lifir meðalævilengd, hærri 
fjárhæð tekin út í eign



Upplýsingar af opnu um frestun eða flýtingu



Hvenær á að hefja töku ellilífeyris?

Þeir sem telja sig hafa ástæðu til að ætla að þeir lifi skemur en tölur um meðalævi 
segja til um ættu að hefja töku ævilangs ellilífeyris við fyrsta tækifæri eða um leið 
og reglur heimila, oftast við 65 ára aldur. 

Þeir sem telja líkur á að þeir lifi lengur en meðalævi geta skoðað möguleikann á að 
fresta töku ellilífeyris. 

Aðrir ættu að hefja töku ellilífeyris nálægt viðmiðunaraldri eða við 67 ára aldur, 
seinna ef einstaklingur hefur ákveðið að fresta töku lífeyris til bæta stöðuna.

Almenna ráðgjöfin er sú að hefja töku ellilífeyris þegar einstaklingur fer á eftirlaun 
og líta á lífeyrinn sem grunn eða uppistöðu eftirlauna.



Það er margt sem þarf að athuga



Hálfur lífeyrir til að byrja með?  1/2

Einstaklingar 65 ára og eldri geta hafið töku á hálfum ellilífeyri að uppfylltum skilyrðum:

1. Vera 65 ára eða eldri
2. Að allir skyldubundir lífeyrissjóðir, innlendir og erlendir, sem viðkomandi á rétt í hafa 

samþykkt töku á hálfum lífeyri
3. Að samanlögð réttindi frá öllum lífeyrisjóðum og TR séu að lágmarki jöfn fullum 

ellilífeyrir hjá TR (248.105 kr. 2019)

4. Að greiðslur frá lífeyrissjóðum og TR hefjist samtímis

Hálfur lífeyrir eykur möguleika á að draga úr vinnuframlagi og vera þannig lengur á 
vinnumarkaði. 

Sé þessi leið valin hafa tekjur ekki áhrif á greiðslur hálfs ellilífeyris frá TR.



Hálfur lífeyrir til að byrja með? 2/2



Sýnishorn 
af áætlun 

Einstaklingur hefur töku 
lífeyris 65 ára og gengur 
fyrst á annan sparnað. 

Fyrstu tvö árin tekur 
hann einnig út 
séreignarsparnað til að 
nýta persónuafslátt. 

Frá 67 ára aldri eru 
ellilífeyrir lífeyrissjóða 
og ellilífeyrir almanna-
trygginga uppistaðan í 
eftirlaunum.



Þegar áætlun liggur fyrir



Að sækja um lífeyri hjá Almenna

Hjá Almenna er sótt um 
lífeyri á sjóðfélagavef. 

Sjóðfélagar stýra úttekt 
séreignar, stilla fjárhæð 
mánaðarlegra greiðslna 
og sækja eingreiðslur ef 
þarf



Sækja um hjá TR



Enginn veit sína ævi



Hvað ef forsendur breytast?



Að skipta lífeyrisréttindum 



Ferli



Enginn veit sína ævi, nokkur atriði

• Ójöfn lífeyrisréttindi
• Skipta ef einstaklingar < 65 ára
• Hefja töku á mismunandi aldri

• Greiða aukalega inn á lán eða greiða upp => minnkar áhættu

• Hjón => Mun maki sitja í óskiptu búi? Þarf að gera erfðaskrá til að tryggja 
rétt maka?

• Sambúð => Erfðaskrá er nauðsynleg til að tryggja rétt sambúðaraðila eftir 
því sem heimildir leyfa



Séreign og annar sparnaður





Til fróðleiks

https://www.bbc.com/news/av/stories-47490097/how-japan-is-helping-pensioners-stay-happy-and-have-fun



