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Aukaársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna2O!7, haldinn miðvikudaginn2T. jtiní 2017 ÍGullteigi, Grand
Hótel Reykjavík, fundurinn hófst eins og boðað var kl.9:00,
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður stjórnar, sett¡ fundinn og bauð fundarmenn velkomna, Formaður
gerði tillögu um Ólaf Gústafsson hrl. sem fundarstjóra og var hún einróma samþykkt. Fundarstjóri lagôi
til að Gerður Björk Guôjónsdóttir, mannauðsstjóri hjá lífeyrissjóðnum, yrõi fundarritari og var þaô
samþykkt.
Fundarstjóri gerði grein fyrir boöun fundarins sem aughistur var í Morgunblaöinu og Fréttablaôinu 23.
maí og 2L. júní. Einnig var sett tilkynning á vef sjóðsins. L'isti hann þvífundinn lögmætan. Því næst var
gengið til dagskrár, en aöeins eitt mál var á dagskrá: Samþykktabreytingar.
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Samþykktabreytingar

Tómas Möller, lögfræðingur sjóõsins, kynnti breytingar á samþykktum sjóðsins vegna tilgreindrar
séreignar. Yfirferð yfir samþykktabreytingarnar eru ífylgiriti með fundargerôinni.

Umræða um

sa

mþykktabreytlnga r

GísliJafetsson, framkvæmdastjóri Félags eldri borgara, sagði aô tilgreind séreign virkaôi ekki eins og
almenn séreign gagnvaÌt Tryggingastofnun, hún hefði áhrif á útgreiðslu frá TR, sagõi aô þrrista þyrfti
á stjórnvöld um að tilgreind séreign væri talin eins og almenn séreign og kæmi ekki til skerðingar á
greiðslum frá TR og óskaõieftir að sjóðurinn kæmi með íþá vegferö,
Tómas sagôi að í dag hefði samtrygging áhrif á greiðslur TR en ekki almenn séreign og ekki væri vitað

hvernig farið verði með tilgreinda séreign.

Sigríôur Baldursdóttur spurði hvort sjóðfélagar geti valið aðra lÍfeyrissjóði forir tilgreind séreignina
Tómas sagði samþykktirnar hlutlausar varðandi þaô, en í kjarasamningi komi fram að tilgreinda

séreignin sé hluti af kjarasamningsbundnu iöejaldi.

Fleiri kvöddu sér ekki hljóös og var fundi slitið kl. 9:25.
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TÓMAS N. MöLLER

INNTAK SAMÞYKKTABREYTINGA- REGLUR FYRIR TILGREINDA SEREIGN
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Grundvallast á kjarasamningum SA og ASí frá janúa r 2Ot6
Sjóðfélagi tilkynnir til sjóðsins en ekki launagreiðandi

Heimilt aö ráðstafa allt aö 3,5% af iðgjaldsstofni (launum) frá 1. júlí 2OIB
(2,o% frá I. júlí 2oL7 hil 1. júlí 20L8)
Val um ávöxtunarleiöir
Útgreiðsla

.
'

Aldur, frá 62 ára á þeim tíma sem vantar upp á 67 ár
Örorka og andlát, sömu reglur og gilda um almenna séreign
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- Á formi frá sjóðnum

Bann við veðsetningu, framsali o.fl. eins og almenn séreign

fkki ætluð til afborgunar

á fasteignaveölánum

Gæti skert bætu r frá TR í framtíðinni, eins og greiðslur úr
sa mtrygginga rdeild u m

EF sjóðfélagi

velur ekki tilgreinda séreign rennur iðgjald¡ð óskipt ísamtryggingu
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sKrprNG IÐGJALDS í rÁcMARKS- oG vrÐsórnRtÐGJALD
25,Oa/o

20,o%

L5,O%

ta,oYo

5,Ayo

o,oyo
Launþegi 4%
lágmarksiðgjald

Vinnuveitandi 8%
lágmarksiðgjald

Vinnuveitandi 3,5%
hækkað framlag

Vinnuveitandi2%
almenn séreign

Launþegi 4%
almenn séreign
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LÍFEyRtsKERFtÐ ByGGtR Á pREMUR

sroÐuM

Tryggingastofnun

LÍfeyris-

sparnaður

í

séreign
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BREYTI NGAR: NY DEILD

Lífeyrissjóðurinn er nú ítveimur deilduffi, A-deild sem er
samtryggingardeild og B-deild sem er séreignardeild.
Stofnuð verður ny deild, C-deild, fyrir ,,tilgreinda séreign".
> ígrein 3.L er bætt við tilvísun til C-deildar fyrir,,tilgreinda
sé re ign ".
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BREYTI NGAR: TILVISUN TIL C-DEILDAR

grein 3.2 í samþykktum, sem tjallar um deildaskiptingu
sjóðsins, er bætt við tilvísun t¡l C-deildar.
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ígrein 4.8 ísamþykktum, sem tjallar um aðild að sjóðnuffi,
er bætt við tilvísun til C-deildar.
grein 7 .4,7 .5 og7 .6 í samþykktuffi, sem tjallar um
reikninga, endurskoðun og eftirlit, er bætt við tilvísun til C-

>i

deilda r.

>>ígrein L0.4, sem tjallar um ¡ðgjöld, er bætt við tilvísun til Cdeilda r.
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BREYTINGAR: RÁÐSTÖFUN IÐGJALDS í TILGREINDA SÉNEIGN

,rígt. L0.L er bætt við t¡lvísun t¡l A-deildar. Breytingin er til
áréttingar en ekki er um efnisbreytingu að ræða.
>

ígrein 10.3 kemur fram að hlutfall iðgjalds ítilgreinda
séreign sé ákvörðun sjóðfélaga innan þeirra marka sem löe
og samþykktir sjóðsins heimili. Sjá nánar í grein 20.L.
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BREYTINGAR: L2%

* 3,5% |ÐGJALD

grein 20.L er vísað t¡l þess að heimilt sé, til viðbótar viõ L2%
¡ðejald að ráðstafa allt að 3,5% af iðejaldsstofni umfram L2%
ítilgreinda séreign enda sé gert ráð fyrir því í kjarasamningi
eða ráðningarsamni ngi.
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) 12% frá L. júlí 2OL7 til L. júlí 20181
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BREYTI NGAR: TILGREINING OG FRAMKVÆMD

>ígrein 2O.2er gert ráð fyrir því að sjóðfélagi tilkynni um þaö
til sjóðsins ef hann vill láta hluta af lágmarksiðgjaldi sínu skv.
kjarasamningi (þ.e. umfram L2%) renna ít¡lgreinda séreign.
Sjóðurinn ákveður á hvaða formi það er gert. Boðið verður
upp á skriflega tilkynningu á pappír sem og á rafrænu formi.
,, ígr. 20.3

er mælt fyrir um að lífeyrissjóði séu ætlaðir að
hámarki tveir almanaksmánuðir til að framkvæma breytingu
á fyrr¡ t¡lkynningu. Það getur varðað hlutfall t¡l C-deildar til
framtíðar eða breytingu á ávöxtunarleið.
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BREYTINGAR: GREIÐSLA ÚR C-DEILD

>>varðandi útgreiðslu réttinda kemur fram ígr. zo.4:

) Aö vegna örorku eða fráfalls gild¡ sömu reglur og fyrir
almenna séreign í B-deild, sbr. ákvæði laga rìr. I29/L997.
>>

Um útgreiöslu vegna aldurs gildi hins vegar sú regla aö
e¡gn sé laus til úttektar á 5 árum frá 62ia ára aldri og skuli
greiðslur dreifast að lágmarki á þann áratjölda sem
sjóðfélaga vantar upp á 67 ára aldur. Þá er gertráð fyrir því
að þega r 62ja ára aldri sé náð sé heimilt að greiða
tilgreinda séreign út íeingreiðslu ef tjárhæð er undir
tiltekinn tjárhæð (u.þ.b. L,3 milljónir sem er sama viðmið
og almennt gildir um útgreiöslur vegna örorku í
eingreiöslu ).
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BREYTINGAR: ÁVÖXTUN - FIÁRFESTI NGARLEIÐIR

ígt. 20.5 er tjallað um ávöxtun tilgreindrar séreignar. Mælt er
fyrir um að stjórn samþykki tjárfestingarstefnu fyrir tilgreinda
séreign, eina eða fleiri, ísamræmi við 36.9r. laga nr.
L29/L997, með síðari breytingum.
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BREYTINGAR

- FRAMSAL

Framsal: i gre in 22.3 er til áréttingar, til viðbótar við bann við
framsali eða veðsetningu, bætt við tilvísun til laga nr.
L29/L997 þess efnis að einnig sé óheimilt að ráðstafa
tilgreindri séreign á annan hátt en heimilt er samkvæmt
samþykktunum eð a ákvæðum laga rìr. L29/I997 .
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BREYTINGAR: GR.

13.t, t3.2 OG 19.3.3

- SKILYRÐ| VARÐANDI ORORKU

VARÐA EKKI T¡LGREINDA SÉNEIGN
a

o

a

Breytingarnar eru gerðar með vísan til t¡lmæla tjármála- og
efnahagsráðuneytisins. Með þeim er fellt út það skilyröi fyrir
örorkulífeyri að örorka skuli vera varanleg.Er það til samræmis við
ákvæði í samþykktum annarra lífeyrissjóða.
Breyting varðandi varanlega örorku í greinum 13 .t, 13.2 og L9.3.3
eru til samræmis við samþykktabreytingu sem samþykktar voru af
stjó rn 27. a p ríl 2OI7 .
Það er mat tryggingastærðfræðings sjóðsins að áhrif breytinganna
á getu sjóðsins almennt til að greiða lífeyri verði óveruleg. Leitað
hefur verið eftir staðfestingu ráðherra á nefndum
samþykktabreytingum m.v.t. gr. 23.4 í samþykktum sióösins.
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BREYTI NGAR

-G
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LDISTAKA

G¡ldistaka. Gert er ráð fyrir því að samþykktabreytingarnar
taki gildi L. júlí 2017.
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FERLIÐ

L. Stjórn hefur samþykkt breytingar á samþykktum sjóðsins
.
.

Leitað hefur verið eftir umsögn aðildarsamtaka sjóðsins

Verið er að leita staðfestinga r ráðuneytisins og umsagnar FME

2. Aukaársfundur boðaðu r 2L júní, kl. 9
.

Vonir standa til að ráðherra staðfesti breytingar fyrir 1. júlí

3. Verið er að leggja lokahönd á:
.
.

texta fyrir vef sjóðsins

o
.

umsóknaferli á sjóðfélagavef og pappír

texta fyrir tilkynningu sjóðfélaga til sjóðsins vegna vals um
ráðstöfun á tilgreindri séreign
reiknivél sem verður á ytri vef sjóðsins

4. Unnið að fræðslu og uppl'isingamiðlun til starfsmanna LV
%-S ürEvnssóoun
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júlí 20r 7 er viðbótadðgjaldið 2% - 1. rúlí 2fl1 I ye¡ðtr viðbótaiðgjaldiö 3,5s

Samtrygg¡ng

Tilgrelnd eérelgn

12:&Ã
0%

-

Ævilangur lífeyrir

-

Einkaeign sjôðfélaga

-

Veitir rétt til örorkulÍfeyris

-

Erfist

-

Veitir rétt til maka- og barnalífeyris

-

Hægt að hefja úttekt 62ára

-

Almennur lífeyrisaldur er 67 ára

-

Ekkiævilangargreiðslur

-

Hægt að

-

Veitir ekki rétt til örorku, maka- eða

flita

eða seinka lifeyristöku

barnalífeyris

-

Tilútgreiðslu við örorku eins og
viðbóta rlffeyrisspa rna ðu r

-

Ekki heimilt að nåðstafa inná lán
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Skipting á viðbrótariðgialdi
milli samtrygglngar og tilgrelndrar séreignar
1

.

júlí 2017 er viðbótariðgjaldið 29t - r. ¡úlí 2018 verður viðbótariðgjaldið 3,5eu

Aldur nú

25

Laun á mánuði:
ârä

Skipting viðbótariðgjalds:
0% í samtryggingu og 3,5"Å Í tilgreinda

500-ooo

kr

Raunávöxtun á tímabilinu:

séreign V

3,5% á ád

Samtrygging
Taka lífeyris hefst:
Getur hafist á ¿ldrinum 65 til70 ára

67

ára

Tilgreind séreign
Aldur þegar útgreiðslur hefjast:

fl

Fjöldi úttektarára:

:rå

15

år

rg
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lðgjald er 14% fra 1 júlí 2û17 og 1 5,5% frá 1júlí 2018
Lífeyrir úr samtryggingu við 67 ára aldur er áætlaður 319.374 kr. á mánuði, ævilangt.
lnneign ítilgreindri séreign við 67 ára aldur er ¿åaetluð 19.757.581 kr.
Útborgun úr tilgreindri séreign er áætluð I40.711 kr" á mánuði í 1 5 á¡.
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Aldur

Áfallalifeyrir
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310"368

Makalifeyrir

186"221

Barnalífeyrir

0
0

310.368

400.892

186.221

240 535

19.088

€
Ororkulifeyrir hér að ofan miðast við 100% örorku og að sjóðfélagi eigi rétt til framreiknrngs áunninnâ réttinda. OrorkulÍfeyrir greiðist til 67
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