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Lengri meðalævi
Á árunum 1990-2011 

lengdist meðalævi karla 
um 2,4 ár (14%) og 

kvenna um 1,8 ár (9%)
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Áhrif á 
skuldbindingar

í prósentum

Breyting einstök ár 1,5 1,3 2,5 1,3 1,8 1,3

Frá því ég byrjaði 

=> Auknar skuldbindingar
Vegna þessa jukust 

skuldbindingar um 10%, 
u.þ.b. 0,5% á ári



Spár gera ráð fyrir að þróunin 
haldi áfram

FÍT leggur til að lífslíkur 
verði reiknaðar út frá 
framtíð í stað þess að 

líta til fortíðar



Hvað geta sjóðirnir gert?

Réttindanefnd Landssamtaka lífeyrissjóða skoðaði möguleg 
viðbrögð lífeyrissjóða

1. Hækka iðgjöld
2. Skerða réttindi
3. Hækka lífeyristökualdur
4. Blanda af mismunandi leiðum

Helst er horft til þess að hækka eftirlaunaaldur
- Röksemd: Hver kynslóð eða árgangur nýtur eftirlauna í álíka langan tíma



Leið til skoðunar

• Hækka lífeyristökualdur úr 67 ára til 70 ára 
aldurs
⁻ Hækka lífeyrisaldur um 2 mánuði á ári næstu 12 

árin 
⁻ Næstu 12 árin þar á eftir um 1 mánuð
⁻ Felur í sér hækkun um samtals 2 ár á næstu 12 

árum og 3 ár á 24 árum

Með þessari leið er stefnt að málamiðlun milli þess að ná 
fullu jafnvægi og að breytingar á lífeyrisréttindum verði 
ekki snöggar hjá þeim sem stutt eiga eftir í að ná 
almennum lífeyrisaldri 



Leið til skoðunar

• Til að gæta jafnræðis þyrfti að lækka lífeyrisgreiðslur 
hjá þeim sem komnir eru á lífeyri 

• Miðað  er við að lækkun samsvari um 1/6 af auknum 
skuldbindingum vegna breyttra lífslíkna hjá þeim sem 
komnir eru á lífeyri,  svarar til u.þ.b. 1,2% lækkunar

• Hjá þeim sem eru að fara á lífeyri á næstu árum eftir 
gildistöku breytinganna, myndu áunnin réttindi ekki 
lækka umfram það sem leiðir af hækkun 
lífeyristökualdurs



Hvað getur Almenni gert?

Halda lífeyrisaldri óbreyttum við 70 ára aldur
• Þá verður að aðlaga réttindi (hratt eða í áföngum)
• Þá þarf að breyta samsetningu lágmarksiðgjalds og hækka framlag í 

samtryggingarsjóð

Hækka lífeyrisaldur í 73 ár
• Nota sömu leið og LL leggur til og hækka lífeyristökualdur á 24 árum
• Sjóðfélagar geta áfram greitt 1/3 lágmarkiðgjalds í séreignarsjóð



Leið til skoðunar
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Við-

miðunar-

Ár aldur

2017 70,0

2018 70,2

2019 70,3

2020 70,5

2021 70,7

2022 70,8

2023 71,0

2024 71,2

2025 71,3

2026 71,5

2027 71,7

2028 71,8

2029 72,0

2030 72,1

2031 72,2

2032 72,3

2033 72,3

2034 72,4

2035 72,5

2036 72,6

2037 72,7

2038 72,8

2039 72,8

2040 72,9

2041 73,0

Hækka 
lífeyrisaldur 

í 73 ára
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Hliðrum aldursbil til



Hver og einn hafi val

• A.m.k. þriðjungur lágmarks greiðist í 
séreignarsjóð, laus frá 60 ára aldri

• Hægt að hefja töku eftirlauna á aldursbilinu 
60/65 ára til 75 ára aldurs

• Hlutalífeyrir leyfður
• Samtryggingarlífeyrir greiðist í séreignarsjóð (ef 

skatturinn leyfir)
• Lækka álag fyrir viðbótarellilífeyri með greiðslu 

séreignarsjóðs

Vilji er til að skoða 
leiðir til að auka 
svigrúm við töku 

lífeyris



Nýtum tækifærið

Lengri meðalævi þýðir 
að við fá flest fleiri ár, 

nýtum þau vel

Nýr sjóðfélagavefur er 
frábært tæki til að 

undirbúa sig





Sjóðfélagavefurinn – hvað er nýtt?

- Einfaldari

- Hægt að fara á vefinn í spjaldtölvu og snjallsíma

- Ýmsar nýjar aðgerðir

- Rafræn undirritun á samningum og umsóknum



Nánari upplýsingar um nýjan sjóðfélagavef
Smelltu hér eða á myndina fyrir neðan til að skoða nánari upplýsingar og 
kynningarmyndbönd um nýja sjóðfélagavefinn á sérstakri upplýsingasíðu.

http://www.almenni.is/nyr-sjodfelagavefur/
http://www.almenni.is/nyr-sjodfelagavefur/
http://www.almenni.is/nyr-sjodfelagavefur/



