
 

 

TILLÖGUR UM BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM ALMENNA LÍFEYRISSJÓÐSINS 

LAGÐAR FYRIR ÁRSFUND SJÓÐSINS 22. MARS 2018 OG  

KYNNING Á NÝJUM RÉTTINDATÖFLUM 

 

 

1. Tilgreind séreign 

Breytingartillögur 

1) Lagt er til að orðalag greinar 12.2 breytist. 

Núverandi grein: 

Þetta fyrirkomulag gildir þó ekki um skilyrta inneign í séreignarsjóði sem er hluti af lág-
markstryggingavernd samkvæmt séreignarleiðinni samkvæmt samþykktum Almenna 
lífeyrissjóðsins sem giltu fyrir 1. janúar 2006. Skilyrt inneign kemur til útborgunar 70 til 
79 ára. Sjóðfélögum er þó heimilt að flýta töku skilyrtrar inneignar og lengja 
útborgunartímann þannig að inneignin greiðist frá 65 ára aldri til 79 ára aldurs.  

Tillaga um nýja grein: 

Fyrirkomulag samkvæmt grein 12.1 gildir þó ekki um skilyrta inneign í séreignarsjóði 
sem er hluti af lágmarkstryggingavernd samkvæmt séreignarleiðinni samkvæmt 
samþykktum Almenna lífeyrissjóðsins sem giltu fyrir 1. janúar 2006. Skilyrt inneign 
kemur til útborgunar 70 til 79 ára. Sjóðfélögum er þó heimilt að flýta töku skilyrtrar 
inneignar og lengja útborgunartímann þannig að inneignin greiðist frá 65 ára aldri til 
79 ára aldurs.  

2) Við grein 12. gr. bætist ný grein 12.3 sem orðast svo  

Fyrirkomulag samkvæmt grein 12.1 gildir ekki um séreign sem flutt hefur verið frá 

öðrum vörsluaðilum með þrengri útborgunarreglum en gilda um séreign Almenna 

lífeyrissjóðsins. Í þeim tilvikum gilda sömu reglur og gilda um séreignarhluta í þeim 

lífeyrissjóði sem sjóðfélaginn greiðir samtryggingarhluta lágmarksiðgjaldsins til, sbr. 2. 

mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 698/1998.  

3) Núverandi greinar nr. 12.3. til 12.7 verða númer 12.4 til 12.8. Tilvísanir í aðrar greinar 

breytast til samræmis.  

  



 

 

 

Rökstuðningur  

Framangreindar tillögur um breytingar á 12. gr. samþykkta Almenna lífeyrssjóðsins eru 

gerðar til að taka á því ef sjóðurinn tekur á móti séreign, t.d. tilgreindri séreign, frá vörsluaðila 

lífeyrissparnaðar sem hefur þrengri útborgunarskilmála en Almenni. Í þeim tilvikum þarf 

Almenni lífeyrissjóðurinn að haga útgreiðslu séreignarinnar í samræmi við  þrengri 

útborgunarskilmála vörsluaðilans.  

 

2. Hálfur lífeyrir  

Breytingartillögur: 

1) Breyting á grein 18.1 samþykktum, greinin orðast nú svo:  

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 70 ára aldri til æviloka. Sjóðfélagi getur flýtt 

töku lífeyris og hafið lífeyrisgreiðslur 60 ára en þá lækkar fjárhæð mánaðarlegs elli-

lífeyris sbr. töflu 3 í 6. kafla.  

Við grein 18.1 í samþykktum sjóðsins bætist svohljóðandi málsliður: 

Sjóðfélagi sem orðinn er 70 ára getur frestað töku lífeyris og hækkar þá upphæð elli-

lífeyris sbr. töflu 3 í 6 kafla fyrir hvern mánuð, sem töku hans er frestað. Þannig getur 

sjóðfélagi frestað töku ellilífeyris til allt að 80 ára aldurs gegn varanlegri hækkun mán-

aðalegra ellilífeyrisgreiðslna.  

Grein 18.1 verður því svohljóðandi: 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 70 ára aldri til æviloka. Sjóðfélagi getur flýtt 

töku lífeyris og hafið lífeyrisgreiðslur 60 ára en þá lækkar fjárhæð mánaðarlegs elli-

lífeyris sbr. töflu 3 í 6. kafla. Sjóðfélagi sem orðinn er 70 ára getur frestað töku lífeyris 

og hækkar þá upphæð ellilífeyris sbr. töflu 3 í 6 kafla fyrir hvern mánuð, sem töku 

hans er frestað. Þannig getur sjóðfélagi frestað töku ellilífeyris til allt að 80 ára aldurs 

gegn varanlegri hækkun mánaðalegra ellilífeyrisgreiðslna. 

2) Við grein 18 í samþykktum bætist ný grein 18.6, svohljóðandi:  

Sjóðfélagi sem ekki hefur hafið töku ellilífeyris hjá sjóðnum getur ákveðið að hefja 

töku hálfs ellilífeyris hvenær sem er eftir að 60 ára aldri er náð og telst hann þá hafa 

ráðstafað þeim hluta ellilífeyrisréttinda sinna, sbr. gr. 18.5. Grein 18.1 skal gilda um 

þann hluta sem ráðstafað er fyrir 70 ára aldur og um hinn frestaða hluta eftir að 70 

ára aldri er náð.  

3) Við grein 18 í samþykktum bætist ný grein 18.7, til bráðabirgða, svohljóðandi:  

Sjóðfélagi sem hefur hafið töku ellilífeyris við gildistöku þessarar greinar getur með 

sérstakri umsókn þar að lútandi, fram til 1. janúar 2020 farið á hálfan ellilífeyri. Skal þá 

tryggingastærðfræðingur meta sérstaklega áhrif frestunar- og/eða flýtingar á fjárhæð 

lífeyris enda gildir ekki grein 18.1 í slíkum tilvikum. Við mat tryggingastærðfræðings 



 

 

skal byggja á því að tryggingafræðilegar skuldbindingar lífeyrissjóðsins breytist ekki, 

þannig skal byggja á sömu sjónarmiðum og liggja að baki grein 18.1. Sjóðfélagi sem 

nýtir sér grein þessa telst eftir sem áður hafa ráðstafað réttindum endanlega 

samkvæmt grein 18.5.  

4) Við grein 18 í samþykktum bætist við ný grein 18.8, til bráðabirgða, svohljóðandi:  

Samþykktabreytingar í greinum 18.1., 18.6 og 18.7 taka gildi að fenginni staðfestingu 

ráðherra, sbr. 28. gr. laga nr. 129/1997, þó eigi fyrr en 1. september 2018. 

 

Rökstuðningur: 

Með framangreindum breytingum er Almenna lífeyrissjóðnum veitt heimild til að greiða hálfan 

lífeyrir frá 60 ára aldri sjóðfélaga. Þessi breyting er tilkomin vegna breytinga á lögum um 

almannatryggingar, sbr. lög nr. 116/2016, sem tóku gildi 1. janúar 2018 og reglugerð um 

sveigjanlega töku ellilífeyris og heimilisuppbótar nr. 1195/2017, gefin út og birt þann 29. 

desember 2017. Framangreindar réttarheimildir veita Tryggingarstofnun heimild til að greiða 

hálfan áunnin lífeyri samkvæmt lögum frá 65 ára aldri til þeirra sem eiga rétt á ellilífeyri frá 

skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum og hafa fengið samþykki viðkomandi sjóða til 

að taka hálfan lífeyrir hjá þeim og fresta töku lífeyris að hálfu. Samkvæmt gildandi samþykkt-

um Almenna er sjóðnum aðeins heimilt að greiða út fullan ellilífeyri. Með þeim breytingum 

sem lagðar eru til á 18. grein samþykktanna er sjóðnum veitt heimild til að greiða út hálfan 

ellilífeyri til sjóðfélaga sem uppfylla þau skilyrði sem gilda um hálfan ellilífeyri. Lagt er til að 

breytingarnar taki eigi gildi fyrr en í fyrsta lagi þann 1. september 2018 þar sem aðrir 

lífeyrissjóðir þurfa að hafa tekið samskonar ákvæði upp í samþykktir sínar svo sjóðfélagar 

geta hafið töku hálfs lífeyris þvert á lífeyrissjóði.  

 

3. Kynning á nýjum réttinda-, hækkunar og lækkunartöflum 

Tryggingafræðilegar athuganir síðustu árin hafa sýnt halla á framtíðarstöðu sjóðsins. Það 

þýðir að sjóðurinn hefur verið að lofa of miklum réttindum fyrir iðgjöld sjóðfélaga. Vegna 

breytts kynjahlutfalls og lengingar á meðalævi á síðustu árum leggur tryggingafræðingur 

sjóðsins til að stjórn samþykki nýjar réttindatöflur samkvæmt heimild í grein 24 í samþykktum 

sjóðsins. Ennfremur hefur stjórn sjóðsins ákveðið að gefa sjóðfélögum kost á að fresta töku 

lífeyris til að allt að 80 ára aldurs í samræmi við breytingum á lögum um almannatryggingar. 

Því eru einnig reiknaðar nýjar hækkunartöflur vegna þessa, auk þess að hækkunar- og 

lækkunartöflur eru endurskoðaðar miðað við nýjar réttindatöflur.  

Forsendur útreikninganna eru tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins í árslok 2017 og 

skipting heildarskuldbindinga karla og kvenna, sem ekki hafa hafið töku lífeyris. Helstu 

forsendurnar eru lífslíkur samkvæmt reynslu áranna 2010 til 2014, örorkulíkur 50% af reynslu 

lífeyrissjóða miðað við árin 1998 til 2002 og hlutfall karla 67,7% og kvenna þá 32,3%.  

Stjórn sjóðsins samþykkti tillögu tryggingastærðfræðings í samræmi við heimild í 24. grein 

samþykkta sjóðsins og verður ákvörðun stjórnar kynnt á ársfundi sjóðsins 22. mars 2018. 

Niðurstöðurnar birtast í eftirfarandi töflum sem taka gildi frá og með 1. apríl 2018.  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi

16 4.236 26 2.844 36 2.057 46 1.586 56 1.209 66 924

17 4.087 27 2.741 37 2.003 47 1.545 57 1.176 67 897

18 3.938 28 2.644 38 1.950 48 1.506 58 1.145 68 871

19 3.773 29 2.553 39 1.900 49 1.466 59 1.115 69 843

20 3.614 30 2.468 40 1.851 50 1.427 60 1.085 0

21 3.466 31 2.389 41 1.804 51 1.388 61 1.057 0

22 3.326 32 2.314 42 1.759 52 1.351 62 1.029 0

23 3.194 33 2.243 43 1.714 53 1.315 63 1.003 0

24 3.070 34 2.178 44 1.670 54 1.278 64 976 0

25 2.952 35 2.116 45 1.628 55 1.243 65 950 0

Tafla 2: Árleg réttindi frá 70 ára aldri fyrir hvert 10.000 króna iðgjald

Taka ellilífeyris 

hefst 

Lækkun fyrir hvern 

mánuð Aldur Samtals árleg lækkun

69-70 ára 0,75% 69 9,00%

68-69 ára 0,66% 68 16,92%

67-68 ára 0,59% 67 24,00%

66-67 ára 0,53% 66 30,36%

65-66 ára 0,48% 65 36,12%

64-65 ára 0,43% 64 41,28%

63-64 ára 0,39% 63 45,96%

62-63 ára 0,35% 62 50,16%

61-62 ára 0,32% 61 54,00%

60-61 ára 0,29% 60 57,48%

Tafla 3: Lækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst fyrir 70 ára aldur

Taka ellilífeyris 

hefst 

Hækkun fyrir hvern 

mánuð Aldur Samtals árleg hækkun

70-71 ára 0,69% 71 8,28%

71-72 ára 0,79% 72 17,76%

72-73 ára 0,90% 73 28,56%

73-74 ára 1,04% 74 41,04%

74-75 ára 1,20% 75 55,44%

75-76 ára 1,40% 76 72,24%

76-77 ára 1,65% 77 92,04%

77-78 ára 1,95% 78 115,44%

78-79 ára 2,33% 79 143,40%

79-80 ára 2,80% 80 177,00%

Tafla 3 frh.: Hækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst eftir 70 ára aldur



 

 

 
 

 

Aldur Karlar Konur

60 60.475 56.542

61 62.064 57.877

62 63.767 59.305

63 65.596 60.835

64 67.561 62.475

65 69.676 64.236

66 71.956 66.128

67 74.415 68.165

68 77.072 70.360

69 79.948 72.729

70 83.064 75.290

71 86.445 78.063

72 90.121 81.069

73 94.123 84.333

74 98.486 87.883

75 103.252 91.752

76 108.466 95.974

77 114.179 100.590

78 120.452 105.646

79 127.350 111.194

80 134.949 117.293

Tafla 4: Iðgjaldatafla fyrir viðbótarlífeyri

Árlegar lífeyrisgreiðslur úr tryggingardeild fyrir 1 milljón úr séreignarsjóði

Tafla 5: Endurgreiðslutafla skv. grein 4.5 í samþykktum

Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi

16 3,77% 26 7,94% 36 7,88% 46 5,57% 56 2,56%

17 4,01% 27 8,12% 37 7,70% 47 5,31% 57 2,18%

18 4,33% 28 8,25% 38 7,50% 48 5,04% 58 1,79%

19 4,97% 29 8,34% 39 7,29% 49 4,77% 59 1,40%

20 5,60% 30 8,38% 40 7,06% 50 4,50% 60 1,03%

21 6,16% 31 8,38% 41 6,83% 51 4,21% 61 0,68%

22 6,65% 32 8,34% 42 6,58% 52 3,92% 62 0,38%

23 7,07% 33 8,27% 43 6,33% 53 3,60% 63 0,15%

24 7,42% 34 8,16% 44 6,08% 54 3,27% 64 0,02%

25 7,71% 35 8,03% 45 5,82% 55 2,93% 65

Taflan sýnir það hlutfall af iðgjöldum umfram hámark í gr. 4.5 sem greiðist í séreignarsjóð


