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Með aðild að Lífeyrissjóði verzlunarmanna ávinnur þú þér rétt til ævilangs lífeyris 
við starfslok, auk víðtækrar tryggingaverndar yfir starfsævina. 

Almennt hefst lífeyristaka við 67 ára aldur. Heimilt er að flýta lífeyristöku til 65 
ára aldurs eða seinka til sjötugs. 

Jafnframt veitir sjóðurinn sjóðfélögum mikilvæga vernd yfir starfsævina. 
Sjóðfélagar njóta réttar til örorkulífeyris ef orkutap verður meira en 50%. Þá á 
maki rétt á makalífeyri við fráfall sjóðfélaga og börn hans rétt á barnalífeyri við 
orkutap eða fráfall sjóðfélaga. 

IÐGJÖLD
Launþegum á aldrinum 16 til 70 ára er skylt að greiða iðgjald í lífeyris sjóð. 
Iðgjald er 12% af heildarlaunum. Sjóðfélagi greiðir 4% iðgjald af laun um og 
launagreiðandi 8% mótframlag.

Sjálfstæður atvinnurekandi greiðir bæði hluta launþega og launa greið anda. 
Iðgjald reiknast ekki af ökutækjastyrk, bifreiðahlunnind um, dagpeningum og 
öðrum útlögðum kostnaði.

LÁNSRÉTTUR
Lánsrétt eiga sjóðfélagar sem einhvern tíma hafa greitt iðgjöld til sjóðsins að 
uppfylltum öðrum skilyrðum lánareglna. Lánin geta verið óverðtryggð með 
föstum vöxtum til þriggja ára í senn, eða verðtryggð með vísitölu neysluverðs. 
Lánin eru veitt gegn fasteignaveði í íbúðarhúsnæði lántaka, maka hans eða 
aðila sem hann er í óvígðri sambúð eða staðfestri samvist með.

Lífeyrissjóðurinn veitir víðtæka 
trygginga vernd og ævilangan lífeyri

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er annar stærsti lífeyrissjóður landsins og 

sá stærsti utan hins opinbera vinnumarkaðar. Sjóðurinn var stofnaður hinn  

1. febrúar árið 1956. Í byrjun var aðild að sjóðnum valkvæð og sjóðfélagar 200 

talsins. Í lok fyrsta starfsársins hafði þeim fjölgað í 700. Nú eiga um 150 þúsund 

manns meiri eða minni réttindi í Lífeyrissjóði verzlunarmanna.



SÉREIGN

Launþegar og sjálfstætt starfandi einstaklingar geta greitt allt að 4% af heildar
launum sínum í séreignarsjóð áður en skattur er reiknaður á laun.

Samkvæmt kjarasamningum á launþegi rétt á 2% mót
framlagi launa greiðenda í séreignarsjóð. Það þýðir að 
þeir sem spara 2% eða 4% af launum fá 2% launaauka  
í formi mótframlags frá launagreiðanda.

Séreignarsparnaður er góð leið til að draga úr áhrifum lækkun 
ráðstöfunartekna sem margir standa frammi fyrir við starfslok.

SKATTAMÁL
Greiddur er tekjuskattur af lífeyrisgreiðslum og séreignarsparnaði við út
greiðslu, með sama hætti og af launatekjum, þar sem framlög til öflunar líf   eyris   
réttinda eru frádráttarbær frá skatti. Ávöxtun séreignarsparnaðar er undan
þegin fjár magnstekjuskatti. Reglur taka mið af skattalögum á hverjum tíma.

SKIPTING GREIÐSLNA MILLI HJÓNA
Heimilt er að skipta réttindum til ævilangs lífeyris milli hjóna eða sam búðar
fólks. Nánari reglur er að finna í samþykktum sjóðsins og á vef hans. 

Myndir þú  
hafna 2% 
launahækkun?
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Áætlaðar útgreiðslur úr sameignar- og séreignarsjóði

Myndin sýnir mjög einfaldað dæmi um tekjuþróun einstaklinga yfir ævina. Miðað er við 12% iðgjald í sam
tryggingar deild og samtals 6% (4% + 2%) í séreignarsparnað.  Mánaðarlaun eru áætluð 300.000 kr. í 40 
ár, frá 27 ára aldri til 67 ára aldurs. Úttekt séreignarsparnaðar er dreift til 85 ára aldurs.  Miðað er við 3,5% 
ávöxtun en ekki er gert ráð fyrir verðbólgu eða kaupmáttarbreytingu á tímabilinu. Hafa ber í huga að erfitt er 
að spá 40 ár fram í tímann um ávöxtun og launaþróun vegna fjölmargra óvissuþátta. Hægt er að skoða áætlun 
lífeyrissparnaðar í lífeyrisreiknivél sjóðsins á live.is miðað við forsendur hvers og eins.

Dæmi um útgreiðslur úr sa meignar sjó ði og séreignar sjó ði
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Viltu fá fróðleiksmola og nýjustu  
frétt irnar í tölvupósti?   

Skráðu þig á póstlista LV á www.live.is

www.live.is

   NÁNARI UPPLÝSINGAR
»» www.live.is – Upplýsingar um þjónustu og starfsemi sjóðsins.

»» Sjóðfélagavefur – Aðgengilegar upplýsingar um  réttindi og 
stöðu lána. Hægt er að fá aðgangsorð sent í netbanka eða með 
pósti á lögheimili viðkomandi sjóðfélaga.

»» Skrifstofa sjóðsins – Starfsfólk þjónustuvers veitir sjóðfélögum 
upplýsingar um þjónustu sjóðsins.
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