
september 2022

Meðfylgjandi er yfirlit sem sýnir hreyfingar frá 1. janúar 
til 30. júní 2022 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.

Viðamikil lagabreyting 
Breytingar taka gildi 1. janúar 2023

Alþingi samþykkti í júní 2022 breytingar á lögum um 
lífeyrissjóði og fleiri lögum sem fela í sér talsverðar 
breytingar fyrir sjóðfélaga. Almenni hefur opnað 
sérstaka upplýsingasíðu með helstu upplýsingum um 
lagabreytingarnar ásamt spurningum og svörum en auk 
þess mun sjóðurinn halda morgunfund fimmtudaginn 
29. september þar sem farið verður yfir lagabreyting- 
arnar og áhrif þeirra. Sjóðfélagar eru hvattir til að 
mæta. Nánari upplýsingar um fundinn er að finna á 
baksíðu þessa fréttabréfs.

Lækkun á hluta bréfa mörk uðum
Töluverðar lækkanir hafa verið á bæði innlendum og 
erlendum hlutabréfamörkuðum á fyrri hluta ársins. 
Einnig hefur verið lækkun á innlendum óverðtryggðum 
skuldabréfum en verðryggð skuldabréf hafa hækkað í 
verði þar sem vísitala neysluverðs hefur hækkað um-
fram lækkun þeirra vegna hækkunar á ávöxtunarkröfu. 
Ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins sem fjárfesta 
bæði í skuldabréfum og hlutabréfum skiluðu neikvæðri 
ávöxtun á fyrri árshelmingi. Ávöxtunarleiðir sem fjárfesta 
í verðtryggðum skuldabréfum og verðtryggðum innlánum 
hækkuðu hins vegar á tímabilinu og var ávöxtun þeirra 
jákvæð.

• Blönduð söfn, söfn sem fjárfesta í skuldabréfum,  
hlutabréfum og innlánum, lækkuðu um 2,6% til 
10,1%

• Innlánasafnið hækkaði um 5%
• Húsnæðissafnið hækkaði um 3,7%
• Ríkissafnið hækkaði um 1,7%

Almenni lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á góða eigna-  
dreifingu til að draga úr heildaráhættu safnanna. 
Sjóðurinn birtir mánaðarlega upplýsingar um ávöxtunar- 
leiðir þar sem meðal annars má lesa um eignasam-  
setningu.
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Á Instagram og LinkedIn 
Fleiri staðir fyrir upplýsingar 

Almenni lífeyrissjóðurinn hefur jafnt og þétt fjölgað 
þeim stöðum þar sem er að finna upplýsingar um 
sjóðinn og lífeyrismál almennt. Samfélagsmiðlar hafa 
notið vaxandi vinsælda á undanförnum árum og því 
þykir sjóðnum upplagt að nýta sér þá. Nýjustu viðbæt- 
urnar komu á vormánuðum þegar Almenni opnaði síður 
á miðlunum Instagram og LinkedIn. Fyrir er sjóðurinn 
með Facebook síðu og Youtube rás auk þess að hafa 
birt nokkra hlaðvarpsþætti um lífeyrismál á helstu 
veitum.

Þægilegri tímapantanir 
Almenni semur við Noona

Almenni leitar stöðugt leiða til að bæta þjónustu við 
sjóðfélaga. Nýjasta dæmið um það er að sjóðurinn er 
þessa dagana að taka upp tímapantanakerfi Noona. 
Þar geta sjóðfélagar pantað viðtal og fá sjálfvirka 
staðfestingu á tímapöntun og áminningu þegar tíminn 
nálgast. Það er von sjóðsins að þessari nýjustu viðbót 
verði vel tekið.

Framadagar á ný
Á síðustu mánuðum hefur allt verið að færast til fyrra 
horfs. Engar samkomutakmarkanir hafa verið í gildi  
undanfarið og fyrstu samkomur af öllu tagi síðan fyrir 
faraldur að eiga sér stað. Það á við um Framadaga 
háskólanna sem haldnir voru 11. mars s.l. í fyrsta sinn 
síðan í janúar 2020. Almenni tók sem fyrr þátt í frama- 
dögum 2022 og ljóst var af stemningunni að fólki var 
létt og hafði gaman af að hitta annað fólk á ný.

Breytt lög um lífeyrissjóði
Upplýsingafundur 29. september kl. 8:30

Almenni efnir til fyrsta opna upplýsingafundarins í þrjú 
ár þann 29. september næstkomandi undir yfirskrift-
inni Breytt lög um lífeyrissjóði. Fundurinn verður hald-
inn á Grand Hótel Reykjavík en þar verður fjallað um 
víðtækustu breytingar á lögum um lífeyrissjóði frá 
upphafi og áhrif þeirra. Einnig verður fjallað um 
ávöxtun það sem af er ári og útlitið í framhaldinu. 
Áætlaður fundartími er frá kl. 8:30 til 9:30.


