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Greinargerð  
með tillögum til  

 breytinga á samþykktum 
 
Rökstuðningur 
 
Að undanförnu hafa lífeyrissjóðirnir almennt verið að færa sig yfir í 
réttindaávinnslukerfi sem felur í sér að iðgjöld skapa mismunandi mikil 
lífeyrisréttindi eftir því hvenær starfsævinnar þau eru greidd. Það er í svokallað 
aldursháð réttindakerfi. Iðgjöld sem greidd eru framan af starfsævinni skapa meiri 
réttindi en iðgjöld sem greidd eru síðar. Útilokað er við þær kringumstæður að 
halda úti réttindakerfi jafnrar ávinnslu sem Lífeyrissjóður verzlunarmanna hefur 
boðið sjóðfélögum sínum á liðnum áratugum. Ástæða þess er sú að hætta skapast á 
að einstaklingar notfæri sér kosti aldurstengdrar réttindaávinnslu á fyrri hluta 
starfsævinnar og færi sig síðan yfir í jafna réttindaávinnslu á seinni hluta. Það 
fyrirkomulag gengur augljóslega ekki upp. Því var sú stefna mörkuð af stjórn 
sjóðsins að stefna að upptöku aldurstengdrar ávinnslu frá næstu áramótum.   
 
Mikilvægt er að tryggja hagsmuni núverandi sjóðfélaga við breytinguna yfir í 
aldurstengt kerfi. Að þeir sjóðfélagar sem uppfylla tiltekin skilyrði geti haldið 
áfram að mynda réttindi í jafnri ávinnslu. Útfærsla breytingarinnar er með þeim 
hætti að þeir sem þegar hafa áunnið sér réttindi framan af í jafnri ávinnslu geta 
haldið því áfram upp að tilteknu hámarki. Þetta er afar þýðingarmikið atriði 
breytinganna. Þeir sem eru ungir hafa aftur á móti hag af því að ávinna sér réttindi 
miðað við aldurstengda ávinnslu. Þannig er leitast við  að haga breytingunum að 
að þær hafi sem minnst áhrif á sjóðfélagana þegar horft er til réttindaávinnslunnar 
yfir alla starfsævina. Því er hér valin leið til breytinga frá jafnri ávinnslu réttinda 
til aldurstengdrar ávinnslu sem horfir til beggja þessara þátta. 
 
Það er þýðingarmikið atriði breytinganna, til að milda áhrif þeirra á þá sjóðfélaga 
sem ef til vill færast á milli lífeyrissjóða, að gert er ráð fyrir að stjórn sjóðsins sé 
heimilt að gera samkomulag við aðra lífeyrissjóði, sem hingað til hafa miðað við 
jafna ávinnslu eins og Lífeyrissjóður verzlunarmanna, um gagnkvæma 
viðurkenningu á heimild sjóðfélaga til þess að halda áfram iðgjaldsgreiðslum til 
jafnrar ávinnslu.  
 
Um breytingarnar: 
 
 Í stað umreiknings iðgjalda til stiga verða réttindin geymd í krónum sem færðar 

eru til verðlags á hverjum tíma. Þannig verða áunnin réttindi sjóðfélaga vegna 
iðgjalda til loka árs 2005 varðveitt samkvæmt þeim réttindareglum sem þá 
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giltu. Eina breytingin er að þau verða umreiknuð til krónutölu miðað við 
áunnin stig á hverju ári og þau grundvallarlaun sem þá giltu. Áunnin réttindi 
breytast síðan mánaðarlega í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar. 

 
 Réttindin sem ávinnast, og geymd eru í krónum í stað stiga, taka mið af aldri 

þess sjóðfélaga sem innir iðgjaldið af hendi. Þannig ávinnast hærri réttindi eftir 
því sem sjóðfélaginn er yngri. 

 
 Réttindatöflur sem reiknaðar eru árlega og taka mið af nýjustu upplýsingum 

um dánar- og örorkulíkur eru notaðar til ákvörðunar þeirra lífeyrisréttinda sem 
ávinnast. 

 
 Sjóðfélögum sem eiga réttindi í sjóðnum áunnum fyrir 42 ára aldur í árslok 

2005 er heimilt að greiða til hans iðgjöld að tilteknu hámarki með jafnri 
réttindaávinnslu til 70 ára aldurs. Undantekning er í þeim tilvikum að 
sjóðfélagi hafi greitt iðgjöld til sjóðsins fyrir 42 ára aldur í skemmri tíma en 5 
ár. Í þeim tilvikum getur viðkomandi áunnið sér rétt í jafnri ávinnslu í jafn 
marga mánuði og nemur þeim mánaðarfjölda sem viðkomandi á réttindi í 
sjóðnum í árslok 2005. 

 
 Réttindi þeirra sem uppfylla skilyrði til áframhaldandi ávinnslu réttinda í jafnri 

réttindaávinnslu frá 1. janúar 2006 reiknast samkvæmt meðaltali áranna 25 til 
og með 64 ára aldurs samkvæmt réttindatöflunni eins og hún er á hverjum 
tíma. 

 
 Iðgjald sjóðfélagans til ávinnslu réttinda í jafnri ávinnslu, svokallað 

viðmiðunariðgjald, getur hæst orðið jafnhátt því verðbætta iðgjaldi sem 
sjóðfélaginn innti af hendi til sjóðsins á árinu 2003 eða síðasta árið sem hann 
innti af hendi iðgjald til sjóðsins hafi það verið fyrr. 

 
 Hver sjóðfélagi verður upplýstur um útreikning á viðmiðunariðgjaldi hans til 

jafnrar réttindaávinnslu innan þriggja mánaða frá því að hann greiðir fyrst til 
sjóðsins eftir 1. janúar 2006. Telji sjóðfélagi viðmiðunariðgjaldið ekki gefa 
sanngjarna mynd af venjubundnum iðgjaldsgreiðslum hans getur hann óskað 
eftir að annað ár verði notað til grundvallar útreikningi á viðmiðunariðgjaldi. 
Stjórn sjóðsins er þá heimilt að miða viðmiðunariðgjald við það næsta ár á 
undan sem hún telur gefa sanngjarna mynd af reglubundnum iðgjaldsgreiðslum 
til sjóðsins. Ósk um endurskoðun viðmiðunariðgjalds skal berast sjóðnum í 
síðasta lagi 9 mánuðum eftir að sjóðfélaganum barst bréf frá sjóðnum um 
útreikning viðmiðunariðgjaldsins. 

 
 Iðgjöld þeirra sjóðfélaga sem eru umfram viðmiðunariðgjald mynda réttindi 
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samkvæmt aldursháðri réttindatöflu sjóðsins. 
 
 Iðgjöld sem berast sjóðnum vegna sjóðfélaga sem hafa skilgreint 

viðmiðunariðgjald færast í jafna réttindaávinnslu upp að viðmiðunariðgjaldi og 
iðgjöld umfram það færast í aldurstengda réttindaávinnslu. 

 
 Ekki verður reiknað viðmiðunariðgjald vegna þeirra sem yngri eru en 25 ára 1. 

janúar 2006 þar sem ljóst er að þeir eru betur settir með aldurstengdri 
réttindaávinnslu. 

 
Upplýsingaskylda sjóðsins: 
 
 Sérhverjum sjóðfélaga verður sent bréf innan þriggja mánaða frá því að 

iðgjaldi vegna launa frá og með janúar 2006 er skilað hans vegna til sjóðsins. 
 Sjóðfélaga á aldrinum 16 til og með 24 ára verður tilkynnt að iðgjaldi hans hafi 

verið ráðstafað til aldurstengdrar réttindaávinnslu. Í bréfinu verður útskýrður 
augljós ávinningur þess fyrir viðkomandi. 

 Sjóðfélaga sem er 25 til 70 ára verður tilkynnt um eftirfarandi: 
 hvort hann hafi heimild til jafnrar réttindaávinnslu 
 útreikning á viðmiðunariðgjaldi 
 upplýsingar um iðgjaldsgreiðslutímabil til jafnrar réttindaávinnslu til 70 ára 

aldurs eða skilgreindur mánaðafjöldi allt að 60 mánuðir 
 að iðgjöldum hans allt að viðmiðunariðgjaldi verði ráðstafað til jafnrar 

réttindaávinnslu 
 að sjóðfélaginn hafi rétt til að ákveða að iðgjaldið fari til aldurstengdrar 

réttindaávinnslu 
 að sjóðfélaginn verði að tilkynna sjóðnum skriflega í síðasta lagi 9 

mánuðum eftir að honum berst bréf frá sjóðnum hvort hann geri 
athugasemdir við útreiknað viðmiðunariðgjald og iðgjaldsgreiðslutímabil til 
jafnrar réttindaávinnslu, eða velji aldurstengda réttindaávinnslu. 

  
Fjárhagsleg áhrif breytinganna 
 
Um síðustu áramót var niðurstaða tryggingafræðilegrar athugunar sú að 18,4 
milljarða vantaði á eignir til þess að mæta skuldbindingum sjóðsins eða um 5,9% 
skuldbindinganna. Athugunin gerði ráð fyrir að iðgjöld mundu nema 11% til 
frambúðar í jafnri réttindaávinnslu. Þær breytingar sem nú eru fyrirhugaðar fela í 
sér að iðgjöld umfram 10% renna til aldurstengdrar ávinnslu og að réttindastuðull í 
jafnri ávinnslu miðað við 10% iðgjald verði 1,341. Útreikningur á þessum 
forsendum við árslok 2004 hefði sýnt stöðu sjóðsins neikvæða um 1,8 milljarða 
eða 0,6% af skuldbindingunum. Jöfnun þessa halla næst með rúmlega 1% 
raunávöxtun umfram grunnvextina 3,5%. Jöfnuður milli eigna og skuldbindinga 
sjóðsins í árslok 2005 samhliða fyrirhuguðum breytingum mun felast í hækkun 



LÍFEYRISSJÓÐUR VERZLUNARMANNA 

- 4 - 

áunninna réttinda um sem næst sömu prósentu og nemur raunávöxtun sjóðsins á 
árinu 2005 umfram 5%. 
 
Um breytingar á einstökum greinum: 
 
Hlutverk sjóðsins 
Sett er inn ný gr. 2.4. þar sem kveðið er á um að lífeyrissjóðurinn leggi aðaláherslu 
á greiðslu ellilífeyris og að þau réttindi verði varin umfram önnur komi til 
endurskoðunar réttindaákvæða. 
 
Aðild 
Ákvæði gr. 4.1. er breytt þannig að skýrt er kveðið á um að félagsmönnum annarra 
félaga verzlunarmanna sé heimil aðild að sjóðnum án þess að sérstaka heimild 
sjóðstjórnar þurfi til. 
 
Stjórn og forstjóri 
Í gr. 5.1. er nafnbreyting á Verslunarráði Íslands í “Viðskiptaráð Íslands”. 
 
Ársfundur 
Bætt er inn nýrri gr. 6.4. sem kveður á um að stjórn sjóðsins sé heimilt að boða til 
aukafundar telji hún þess þörf þar sem unnt er að fjalla m.a. um 
tryggingafræðilega athugun, fjárfestingastefnu og tillögur stjórnar til breytinga á 
samþykktum sjóðsins. 
 
Tryggingafræðileg athugun 
Felld er út síðasta setning í gr. 8.3. ásamt því að eftirleiðis er gert ráð fyrir að 
réttindum í sjóðnum verði breytt ef munur á eignum og heildarskuldbindingum  
verður meiri en 5%. Jafnframt er kveðið á um heimild stjórnar sjóðsins til 
hækkunar eða lækkunar lífeyrisréttinda þegar munur eigna og skuldbindinga er 
innan 5% markanna. 
 
Iðgjöld 
Tilvísun til laga um tekjuskatt í gr. 10.1. og 10.2. er breytt þannig að vísað er til 
nýrra laga um tekjuskatt auk þess sem áréttað er í gr. 10.4. að iðgjöld sem greidd 
eru til B-deildar skapi ekki rétt til lífeyris úr A-deild. 
 
Grundvöllur lífeyrisréttinda 
Greinar 11.1. til og með 11.5. í núgildandi samþykktum sem fjalla um 
stigaútreikning falla burt. 
 
Í nýrri gr. 11.1. er kveðið á um réttindaöflun sjóðfélagans til elli- og örorkulífeyris 
og maka og börnum hans til maka- og barnalífeyris eftir því sem kveðið er á um í 
gr. 11 til og með 15 og réttindatöflum sjóðsins. Jafnframt er kveðið á um að 
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iðgjöld sjóðfélaga í krónum talið (ekki stigum) myndi grundvöll lífeyrisréttinda 
hans. 
  
Í 11.2. er kveðið á um útreikning nýrra réttindataflna árlega og ef nýju töflurnar 
gefa niðurstöðu sem breyta framtíðarskuldbindingum um meira en 1% skulu nýju 
töflurnar notast frá næstu áramótum þar á eftir. Slíkar breytingar verða kynntar 
aðildarsamtökum og á ársfundi. 
 
Gr. 11.3. fjallar um þá meginreglu að réttindi sjóðfélaga ráðist af aldri hans þegar 
iðgjald er greitt sjóðnum og þau fari eftir ákveðinni réttindatöflu. Einnig er kveðið 
á um að réttindin séu verðtryggð. 
 
Gr. 11.4. fjallar um rétt sjóðfélaga til áframhaldandi ávinnslu réttinda í jafnri 
réttindaávinnslu til 70 ára aldurs að uppfylltu því skilyrði að hafa greitt iðgjöld til 
sjóðsins lengur en í fimm ár fyrir 42 ára aldur í lok árs 2005. Hafi sjóðfélagi greitt 
skemur en 5 ár fyrir þau tímamörk þá eigi hann rétt til að greiða í jafna 
réttindaávinnslu í tiltekinn mánaðarfjölda. 
 
Í gr. 11.5. er fjallað um það hámarksiðgjald sem sjóðfélagi getur ráðstafað til 
jafnrar ávinnslu réttinda. Það er nefnt viðmiðunariðgjald og ákveðst af því iðgjaldi 
sem innt var af hendi vegna sjóðfélagans á árinu 2003 eða síðasta árið sem iðgjald 
barst sjóðnum hans vegna hafi það verið fyrr. Viðmiðunariðgjaldið tekur 
breytingum vísitölu neysluverðs frá viðmiðunarári. Viðmiðunariðgjaldið er fundið 
fyrir þá sem eru á aldrinum 25 ára til og með 69 ára í árslok 2005. 
 
Gr. 11.6. kveður á um að réttindi samkvæmt jafnri ávinnslu reiknist samkvæmt 
meðaltali réttindávinnslu aldursáranna 25 til og með 64 ára eins og fram kemur í 
réttindatöflu. 
 
Í gr. 11.7. er kveðið á um upplýsingaskyldu sjóðsins gagnvart sjóðfélögum um 
útreikning á viðmiðunariðgjaldi og möguleika sjóðfélaga til þess að fá það 
endurskoðað í þeim tilvikum að það gefur ekki sanngjarna mynd af venjubundnum 
iðgjaldsgreiðslum til sjóðsins. 
 
Gr. 11.8. fjallar um ráðstöfun iðgjalds umfram viðmiðunariðgjaldið til 
aldurstengdrar réttindaávinnslu. 
 
Í gr. 11.9. er kveðið á um að iðgjöld þeirra sem hafa skilgreint viðmiðunariðgjald 
skuli færast í jafnri réttindaávinnslu þar til viðmiðunariðgjaldinu er náð. 
Ennfremur kemur þar fram að sjóðfélagar sem hafa skilgreint viðmiðunariðgjald 
geta hvenær sem er ákveðið að allt iðgjald þeirra færist til réttinda samkvæmt 
aldursháðri réttindatöflu. Ákvörðun sjóðfélagans þar um er óafturkræf. 
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Í gr. 11.10. er kveðið á um að iðgjöld þeirra sem greitt hafa skemur en 5 ár til 
sjóðsins í árslok 2005 skuli færast í jafnri ávinnslu í jafn marga mánuði og nemur 
iðgjaldsgreiðslutímabilinu. Sjóðurinn mun gæta þess að iðgjöldin færist með þeim 
ávinnslureglum sem gefa sjóðfélaganum meiri rétt. 
 
Gr. 11.11. kveður á um skiptingu viðmiðunariðgjalds á einstaka mánuði í sömu 
hlutföllum og þau iðgjöld sem hafa borist. Iðgjöld sem eru umfram 
viðmiðunariðgjaldið skapa réttindi samkvæmt aldursháðri réttindatöflu. 
 
Í gr. 11.12. er kveðið á um að við framreikning réttinda skuli reikna með jafnri 
ávinnslu í samræmi við hlutdeild viðmiðunariðgjalds sjóðfélagans af þeim 
iðgjöldum sem lögð eru til grundvallar framreikningi. 
 
Í gr. 11.13. er kveðið á um að um framreikning gildi þær reglur þegar réttur til 
lífeyris varð virkur og að lífeyrisréttindin skuli vera samtala áunninna réttinda og 
framreiknaðra ef slík réttindi hafa verið úrskurðuð. 
 
Gr. 11.14. fjallar um að þegar stjórn sjóðsins ákveður aukningu réttinda skulu þau 
vera greind frá öðrum réttindum og ekki tekin með í framreikningi. Ákveði 
stjórnin lækkun á áunnum réttindum skuli fara með réttindalækkunina á sama hátt 
og réttindaaukningu nema að lækkunin kemur til frádráttar áunnum réttindum. 
 
Í gr. 11.15. er fjallað um heimild stjórnar sjóðsins til þess að gera samkomulag við 
aðra lífeyrissjóði sem höfðu jafna ávinnslu réttinda á árinu 2003 um gagnkvæma 
viðurkenningu iðgjaldsgreiðslna til útreiknings viðmiðunariðgjalds. Jafnframt að 
sjóðnum sé heimilt að taka þátt í með öðrum sjóðum að halda samræmda tölvuskrá 
um rétt manna til jafnrar ávinnslu réttinda. 
 
Í gr. 11.16. er kveðið á um varðveislu áunninna réttinda sjóðfélaganna í árslok 
2005 samkvæmt þeim réttindareglum sem þá giltu. 
 
Í gr. 11.17. og 11.19. er breyting frá réttindum í stigum til réttinda í krónum sem 
hefur ekki efnisbreytingu í för með sér. 
 
Ellilífeyrir 
Í gr. 12.2. er vísað til samtölu lífeyrisréttinda samkvæmt réttindatöflu í stað stiga. 
 
Í gr. 12.3. er fjallað um áhrif flýtingar til 65 ára aldurs á töku ellilífeyris og vísað 
til sérstakrar réttindatöflu. 
 
Í gr. 12.4. er fjallað um áhrif frestunar á töku ellilífeyris eftir 67 ára aldur með 
vísun til sérstakrar réttindatöflu þar um. 
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Í gr. 12.5. er kveðið á um áframhaldandi iðgjaldsgreiðslur eftir að taka ellilífeyris 
er hafin og endurskoðun lífeyrisúrskurða. 
 
Örorkulífeyrir 
Í gr. 13.1., 13.4. og 13.5. er vísað til réttinda í stað stiga. Jafnframt er stigaviðmiði 
breytt í krónutölu. Sama á við gr. 13.6. og 13.7. 
 
Í gr. 13.11. er bætt við setningu sem skilgreinir tekjuskerðingu vegna örorku, þ.e. 
að tekið er tillit til atvinnutekna örokulífeyrisþegans svo og lífeyris- og 
bótagreiðslna frá almannatryggingum og öðrum lífeyrissjóðum og 
kjarasamningsbundinna tryggingabóta sem hann nýtur vegna örorkunnar. 
 
Bætt er inn nýrri gr. 13.12. þar sem kveðið er á um að við mat á því hvort 
sjóðfélaginn hafi orðið fyrir tekjuskerðingu, skuli úrskurða honum 
viðmiðunartekjur sem eru meðaltal tekna hans síðustu þrjú almanaksárin fyrir 
orkutapið, verðbættar til úrskurðardags. Jafnframt að viðmiðunartekjurnar taki 
síðan verðlagsbreytingum. 
 
Í gr. 13.13. er jafnframt vísað til þeirra upplýsinga um tekjur sem sjóðfélaga sem 
sækir um örorku er skylt að upplýsa um. 
 
Í gr. 13.14. er vísað til réttinda í stað stiga. 
 
 
Makalífeyrir 
Í gr. 14.4. er samræmt viðmið orkutaps maka og sjóðfélaga við 50% auk þess sem 
makalífeyrir vegna örorku greiðist ekki lengur en til 67 ára aldurs. 
 
Í gr. 14.6. er vísað til verðbættra iðgjalda í stað stiga sem er ekki efnisbreyting frá 
því sem áður gilti. 
 
Í gr. 14.7. er upphæð makalífeyris miðuð við 60% af lífeyrisréttindum sem er 
óbreytt frá því sem áður var (0,9/1,50). 
 
Bætt er inn gr. 14.9. sem skilgreinir maka samkvæmt greininni sem þann 
einstakling sem við andlátið var í hjúskap með sjóðfélaga, staðfestri samvist eða 
óvígðri sambúð, enda hafi fjárfélagi ekki verið slitið fyrir andlát sjóðfélagans. 
 
Barnalífeyrir 
Í gr. 15.2. er fjárhæð barnalífeyris sett við kr. 9.916 miðað við vísitölu neysluverðs 
í ársbyrjun 2004 sem er ekki breyting frá núverandi barnalífeyri. 
 
Tilhögun lífeyrisgreiðslna 
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Í gr. 16.7. er vísað til krónutölu í stað stiga. 
 
Í gr. 16.8. er kveðið á um að fjárhæðir í samþykktunum skuli endurskoðaðar í 
byrjun hvers árs í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs miðað við 230,0 
stig í ársbyrjun 2004. 
 
Gildistaka 
Í gr. 24.1. er kveðið á um að samþykktirnar taki gildi 1. janúar 2006. 
 
Viðauki 
Í viðauka sem er hluti samþykktanna eru eftirtaldar fjórar töflur: 
 
Tafla I sýnir árleg lífeyrisréttindi frá 67 ára aldri fyrir hvert 10.000 króna iðgjald 
sem greitt er til sjóðsins á hverju aldursári. Dæmi: Sjóðfélagi sem er 19 ára fær 
3.005 krónur í árlegan ellilífeyri fyrir hvert 10.000 króna iðgjald sem hann greiðir 
til sjóðsins á því aldursári. Jafnframt sýnir taflan árleg lífeyrisréttindi til jafnrar 
ávinnslu fyrir sjóðfélaga sem hefur fengið ákvarðað viðmiðunariðgjald og er því  
heimilt að greiða iðgjöld til jafnrar réttindaávinnslu, en réttindi samkvæmt töflunni 
reiknast sem meðaltal réttindaávinnslu aldursáranna 25 til og með 64 ára eða 1.341 
króna fyrir hvert 10.000 króna iðgjald. 
 
Tafla II sýnir lækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára aldur. 
Hingað til hefur lækkun ellilífeyris fyrir hvern mánuð sem töku lífeyris er flýtt 
numið 0,60% en með nýjum samþykktum verður nákvæmni við útreikning vegna 
áhrifa flýtingar/frestunar aukin þannig að það hafi sem minnst áhrif á fjárhagslega 
stöðu sjóðfélagans. Því lækkar ellilífeyrir um 0,70% fyrir hvern mánuð sem töku 
er flýtt hjá þeim sem taka ellilífeyri á aldrinum 66 til 67 ára og til viðbótar um 
0,65% fyrir hvern mánuð sem töku er flýtt hjá þeim sem taka ellilífeyri á aldrinum 
65 til 66 ára. Því lækkar ellilífeyrir samtals um 16,20% hjá sjóðfélaga sem hefur 
töku lífeyris 65 ára. Ástæða þess að lækkunin er minni ef tökunni er flýtt um meira 
en eitt ár er sú að vaxtaáhrif lífeyrisréttindanna verða minni eftir því sem iðgjöldin 
sem standa að baki þeim hafa ávaxtast skemur í sjóðnum. 
 
Tafla III sýnir hækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára aldur. 
Þannig hækkar lífeyrir um 0,68% fyrir hvern mánuð sem töku er frestað hjá þeim 
sem hefur töku ellilífeyris á aldrinum 67 til 68 ára, um 0,77% til viðbótar fyrir 
hvern mánuð sem töku er frestað á aldrinum 68 til 69 ára og um 0,87% til viðbótar 
fyrir hvern mánuð sem töku lífeyris er frestað á aldrinum 69 til 70 ára. Því verða 
samanlögð áhrif frestunar 27,84% hjá sjóðfélaga sem hefur töku ellilífeyris 70 ára. 
Með hliðstæðum hætti og getið er í töflu II hækkar álag vegna frestunar vegna 
vaxtaáhrifa þar sem iðgjöldin sem standa að baki lífeyrisréttindunum hafa ávaxtast 
lengur í sjóðnum. 
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Tafla IV sýnir annars vegar árleg ellilífeyrisréttindi fyrir hvert 10.000 króna 
iðgjald sem greitt er frá 67 til 69 ára aldurs og taka ellilífeyris er ekki hafin. Dæmi: 
Sjóðfélagi greiðir iðgjald til 70 ára aldurs. Ellilífeyrir verður þá samtala af 
lífeyrisréttindum við 67 ára aldur með 27,84% hækkun og til viðbótar leggjast 
samtala réttinda af iðgjöldum greiddum 67 ára (774 með 16,68% hækkun), 
iðgjöldum greidd 68 ára (798 með 8,52% hækkun) og iðgjöldum greiddum 69 ára 
(824). 
 
Hins vegar sýnir taflan árleg ellilífeyrisréttindi fyrir hvert 10.000 króna iðgjald 
sem greitt er frá 67 til 69 ára aldurs eftir að taka ellilífeyris er hafin. Taflan sýnir 
hvernig þessi iðgjöld eru endurúrskurðuð til ellilífeyris við 70 ára aldur sbr. gr. 
12.5. í samþykktum sjóðsins. Dæmi: Sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris 67 ára en 
greiðir áfram iðgjald til 70 ára aldurs. Hækkun á ellilífeyri vegna þessara iðgjalda 
við 70 ára aldur verður þá samtala réttinda af iðgjöldum greiddum 67 ára (774 með 
16,68% hækkun), iðgjöldum greiddum 68 ára (798 með 8,52% hækkun) og 
iðgjöldum greiddum 69 ára (824). 


