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Sjóðfélagavefurinn
Með því að innskrá þig á sjóðfélagavefinn getur þú séð 
yfirlit um réttindi þín hjá sjóðnum, upplýsingar um 
séreign, lán og þú getur skoðað Lífeyrisáætlun þar sem 
hægt að að sjá réttindi í öðrum sjóðum og reikna 
væntanlegan lífeyri miðað við ýmsar valdar forsendur.

Afþakka pappírsyfirlit
Þér býðst að fá þetta yfirlit framvegis rafrænt á þínu 
svæði á sjóðfélagavefnum og þú getur afþakkað 
pappírsyfirlit á sjóðfélagavefnum.

Gættu lífeyrisréttinda þinna!
Iðgjaldið myndar lífeyrisréttindin. Ef iðgjöldin þín skila 
sér ekki til sjóðsins vegna vanskila innheimtir sjóðurinn 
þau þér að kostnaðarlausu. Þú þarft bara að láta okkur 
vita. Fylgstu með að iðgjaldið skili sér.

Hafðu samband
Þú getur hringt eða komið við og fengið nánari 
upplýsingar um lífeyrismál þín. Þú ert alltaf velkomin/n.

Fyrirvarar: Eðlilegt getur verið að greiðslur fyrir mánuðina júlí og ágúst 2017 vanti á yfirlitið. Vanti frekari greiðslur eða hafir 
þú einhverjar athugasemdir, hafðu strax samband við viðkomandi 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 samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar.

Mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóði hækkar í áföngum. Sjóðfélagi velur hvort hækkun 
mótframlagsins fer að hluta eða að öllu leyti í tilgreinda séreign eða samtryggingu. 

Ef ekkert er valið fer öll hækkunin í samtryggingu og myndar aukin réttindi fyrir sjóðfélaga.

· Iðgjald launamanns verður óbreytt, 4% af launum.
· Alls er hækkunin 3,5% af launum, iðgjaldið í heild verður þá 15,5% (4%+11,5%).
· Hækkun mótframlagsins byggir á samkomulagi ASÍ og SA frá 21. janúar 2016.
· Ítarlegar upplýsingar á vef sjóðsins: www.live.is 

Í fyrsta áfanga, í júlí 2016, bættust 0,5% 
við, og mótframlagið hækkaði úr 8% í 8,5%.

Í öðrum áfanga, í júlí 2017, bættust 1,5% 
við og mótframlagið varð 10%.

Í þriðja áfanga, í júlí 2018, bætast 1,5% 
við og mótframlagið verður 11,5%.
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