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Iðgjöldin mynda lífeyrisréttindi hjá sjóðnum

Lífeyrisréttindi eru byggð á iðgjaldagreiðslum til sjóðsins. Þess vegna er mikilvægt 
að þú fylgist með hvort iðgjöld sem dregin hafa verið af launum þínum samkvæmt 
upplýsingum á launaseðli berist sjóðnum. 
Ef þú ert ekki viss, hafðu þá samband við okkur og við aðstoðum þig.

Sjóðfélagavefurinn veitir 
sjóðfélaga beinan aðgang að 
upplýsingum um lífeyris 
réttindi sín, séreignarsparnað 
hjá sjóðnum, greidd iðgjöld og 
stöðu lána.

Upplýsingar um starfsemi sjóðsins á fyrri 
hluta ársins er að finna á vef okkar, live.is
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Lífeyrisáætlun á sjóðfélaga 
vefnum sýnir öll áunnin 
réttindi þín og þú getur 
notað hana til að áætla lífeyri 
og sparnað við starfslok.

Fyrirvarar: 
*Eðlilegt getur verið að greiðslur fyrir mánuðina júlí og ágúst 
2014 vanti á yfirlitið. Vanti frekari greiðslur eða hafir þú 
einhverjar athugasemdir, hafðu strax samband við viðkom 
andi fyrirtæki og/eða innheimtudeild sjóðsins. Útreikningur 
réttinda byggir á fyrirliggjandi gögnum. Framangreind 
réttindi eru ekki úrskurður um lífeyri og eru því birt með 

fyrirvara. Áætlun um væntanlegan lífeyri byggir á meðaltali 
inngreiddra iðgjalda síðastliðna 12 mánuði og samþykktum 
sjóðsins. 
Réttindi þín eru verðtryggð og breytast mánaðarlega í sam 
ræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar.

Hagstæð viðbót

Séreignarlífeyrissparnaður er hagstæð 
sparnaðarleið og góð viðbót við lífeyrisréttindin
• Launþegi getur sparað allt að 4% af launum og 

fær á móti 2% mótframlag vinnuveitanda.
• Tekjuskattur er ekki greiddur fyrr en við úttekt 

sparnaðarins og ávöxtunin er undanþegin 
fjármagnstekjuskatti.

• Sparnaðurinn er séreign sjóðfélaga og erfist að 
fullu við fráfall.

Séreign er frjáls til ráðstöfunar við 60 ára aldur eða 
fyrr vegna veikinda eða slysa sem leiða til 50% 
örorku.
 
Skattfrjáls húsnæðissparnaður
Tímabundið er hægt að nota séreignarsparnað til 
að fjármagna íbúðakaup, með því annað hvort að 
greiða inn á lán eða safna fyrir útborgun. Nánari 
upplýsingar á leidretting.is.

Við hvetjum þig til að hafa samband við 
okkur ef þig vantar nánari upplýsingar.




