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Tillögur að breytingum á samþykktum á ársfundi Stapa lífeyrissjóðs 29. apríl 2015 
 

Tillögur til breytinga á samþykktum Stapa lífeyrissjóðs, sem lagðar verða til á ársfundi sjóðsins 29. apríl 2015. Í dálki lengst til vinstri eru núgildandi ákvæði. 

Miðdálkur sýnir þær breytingar sem lagðar eru til (nýr texti sem inn kemur er undirstrikaður fjólublár en sá texti sem fellur út er yfirstrikaður rauður). Í dálki 

lengts til hægri eru svo skýringar. Töflur í Viðauka A eru þó sýndar hvor á eftir annarri, þ.e. fyrst tafla sem fellur út og síðan sú sem kemur inn. Viðauki C 

kemur svo nýr inn þar sem vísað er til eldri reglna sem sjóðfélagar geta átt réttindi samkvæmt. 

 

Eldri samþykktir Tillögur til breytinga  Skýringar 

2.2 Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tryggingadeild 
og séreignardeild. Halda skal fjárhag deildanna 
aðskildum. Rekstrarkostnaði sjóðsins skal skipt 
milli deilda í hlutfalli við umfang hverrar 
deildar samkvæmt reglum sem stjórn sjóðsins 
setur. Séreignardeild getur boðið upp á eina 
eða fleiri sparnaðarleiðir. Rekstrarkostnaði 
skal skipt milli sparnaðarleiða í samræmi við 
umfang hverrar leiðar samkvæmt reglum sem 
stjórn sjóðsins setur. 

 

2.2. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, 
tryggingadeild og séreignardeild. Halda 
skal fjárhag deildanna aðskildum. 
Rekstrarkostnaði sjóðsins skal skipt milli 
deilda í hlutfalli við umfang hverrar deildar 
samkvæmt reglum sem stjórn sjóðsins 
setur. Séreignardeild getur boðið upp á 
eina eða fleiri sparnaðarleiðir. 
Rekstrarkostnaði skal skipt milli 
sparnaðarleiða í samræmi við umfang 
hverrar leiðar samkvæmt reglum sem 
stjórn sjóðsins setur. Séreignardeild getur 
boðið upp á eina eða fleiri sparnaðarleiðir. 
Rekstrarkostnaði skal skipt milli 
sparnaðarleiða í samræmi við umfang 
hverrar leiðar samkvæmt reglum sem 
stjórn sjóðsins setur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viðbót sem tilgreinir fleiri möguleika í 
séreignarsparnaði og að reglur um 
skiptingu kostnaðar taki til hverrar leiðar 
fyrir sig og þurfi þar af leiðandi ekki að 
vera sama hlutfall í öllum leiðum. 

2.3 Lífeyrissjóðurinn starfar samkvæmt lögum um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða nr.129/1997, og á grundvelli 
samkomulags stéttarfélaga og atvinnurekenda 
frá 19. maí 1969 og 12. desember 1995. 

2.3 Lífeyrissjóðurinn starfar samkvæmt lögum 
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða nr.129/1997 og  á 
grundvelli samkomulags stéttarfélaga og 
atvinnurekenda frá 19. maí 1969 og 12. 

Í stað þess að vísa í tvo eldri samninga 
(sem nú eru í endurskoðun) er sett inn 
almennari tilvísun til gildandi 
kjarasamninga hverju sinni.  
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Tryggingadeild sjóðsins tryggir þau 
lágmarksréttindi sem þar greinir.  

 

desember 1995., gildandi kjarasamninga á 
hverjum tíma, eftir því sem við á. Markmið 
tryggingadeildar er að veita sjóðfélögum að 
lágmarki þá tryggingavernd sem tilgreind er í 
III. kafla laga nr. 129/1997.  Tryggingadeild 
sjóðsins tryggir þau lágmarksréttindi sem þar 
greinir.  

Tilgreint er að ákvæði laganna sé 
markmiðsetning, fremur en trygging enda 
getur sjóður sem ekki hefur bakábyrgð 
ekki tryggt að tiltekin ávöxtun 
(réttindaávinnsla) náist. 

2.4 Sjóðurinn leggur sérstaka áherslu á ellilífeyris-
tryggingar og áskilur sér heimild til að verja og 
efla þau réttindi umfram önnur við 
endurskoðun á réttindaákvæðum samþykkta 
þessara. 

2.4 Sjóðurinn leggur sérstaka áherslu á 
eftirlauna-tryggingar ellilífeyristryggingar og 
áskilur sér heimild til að verja og efla þau 
réttindi umfram önnur við endurskoðun á 
réttindaákvæðum samþykkta þessara. 

Hugtakið eftirlaun kemur inn í stað 
ellilífeyris 

11.1 Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við 
stjórnir annarra lífeyrissjóða um samruna 
viðkomandi lífeyrissjóða. Stjórnin skal gæta 
þess að réttur sjóðfélaga sjóðsins verði ekki 
skertur við samrunann og jafnframt að hann 
sé ekki bættur á kostnað sjóðfélaga hinna 
sjóðanna. Samruna-samningur milli sjóðsins 
og annarra lífeyris-sjóða, skal hljóta samþykki 
árs- eða aukafundar með sama hætti og 
breytingar á samþykktum sjóðsins.  

 

11.1 Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við 
stjórnir annarra lífeyrissjóða um samruna 
viðkomandi lífeyrissjóða. Stjórnin skal gæta 
þess að réttur sjóðfélaga sjóðsins verði 
ekki skertur við samrunann og jafnframt að 
hann sé ekki bættur á kostnað sjóðfélaga 
hinna sjóðanna annars sjóðs. 
Samrunasamningur milli sjóðsins og 
annarra lífeyrissjóða, skal hljóta samþykki 
árs- eða aukafundar með sama hætti og 
breytingar á samþykktum sjóðsins.  

 

 
 
 
 
 
Breytt úr fleiritölu í eintölu, enda þarf ekki 
að vera um fleiri en einn sjóð að ræða. 

14.1 Tryggingadeild sjóðsins veitir lágmarks-
tryggingavernd í samræmi við ákvæði laga 
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og kjara-
samninga, eins og nánar er kveðið á um í 
samþykktum þessum. 
 

14.1 Markmið Ttryggingadeildar sjóðsins er að 
veitair lágmarkstryggingavernd í samræmi 
við ákvæði laga um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og kjarasamninga, eins og 
nánar er kveðið á um í samþykktum þessum. 

Hér er vísað til þess að ákvæði laga og 
kjarasamninga séu markmið fremur en 
tryggð réttindi sbr. skýringu við 2.3 
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16.1 Iðgjald til tryggingadeildar lífeyrissjóðsins 
skal vera skv. kjara- eða ráðningarsamningi, 
ekki lægra en 12% af launum sjóðfélaga 16 til 
70 ára, sem tilgreind eru í greinum 16.2. eða 
16.3., og mynda þau rétt til 
tryggingarverndar samkvæmt ákvæðum 
samþykkta sjóðsins. Sjóðfélaga er heimilt að 
hækka iðgjald til tryggingarverndar frá því 
sem kjara- eða ráðningarsamningur segir til 
um ofan áðurgreinds lágmarks enda sé 
gerður um það sérstakur skriflegur 
samningur á milli sjóðfélaga og 
lífeyrissjóðsins. Lífeyrissjóðurinn setur og 
gefur út skilmála um slíkan samning. 

16.1 Iðgjald til tryggingadeildar lífeyrissjóðsins 
skal vera skv. kjara- eða ráðningarsamningi, 
ekki lægra en 12% af launum sjóðfélaga 16 
til 70 ára, sem tilgreind eru í greinum 16.2. 
eða 16.3., og mynda þau rétt til 
tryggingarverndar samkvæmt ákvæðum 
samþykkta sjóðsins. Sjóðfélaga er heimilt að 
hækka iðgjald til tryggingarverndar frá því 
sem kjara- eða ráðningarsamningur segir til 
um, umfram ofanáðurgreintds lágmark enda 
sé gerður um það sérstakur skriflegur 
samningur á milli sjóðfélaga og 
lífeyrissjóðsins. Lífeyrissjóðurinn setur og 
gefur út skilmála um slíkan samning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textabreyting.  Skýrari texti. Ekki hefur 
reynt á ákvæði um slíka samninga. 
Sjóðurinn hefur því ekki gefið út skilmála 
vegna þessa og því talið eðlilegt að fella 
það ákvæði út. 

16.12  Framlagi hvers árs til jöfnunar örorkubyrði 
sbr. 18.gr. laga nr. 113/1990 um 
tryggingagjald, skal ráðstafa í samræmi við 
ákvæði 19. greinar reglugerðar nr. 
391/1998 um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 
skapar réttindi í samræmi við 
neðangreindar reglur: 

a. Framtíðarverðmæti framlagsins skal 
metið sem sama hlutfall af 
verðmæti framtíðariðgjalda í 
tryggingafræðilegri athugun og 
hlutfall framlagsins er af iðgjöldum 
ársins, sem koma til framreiknings. 
Skal hin núvirta fjárhæð teljast til 
eignar með sama hætti og 

16.12  Framlagi hvers árs til jöfnunar örorkubyrði 
sbr. 18.gr. laga nr. 113/1990 um 
tryggingagjald, skal ráðstafa í samræmi 
við ákvæði 19. greinar reglugerðar nr. 
391/1998 um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 
og skapar réttindi með sama hætti og 
hefðbundið iðgjald. í samræmi við 
neðangreindar reglur: 

a. Framtíðarverðmæti framlagsins 
skal metið sem sama hlutfall af 
verðmæti framtíðariðgjalda í 
tryggingafræðilegri athugun og 
hlutfall framlagsins er af 
iðgjöldum ársins, sem koma til 
framreiknings. Skal hin núvirta 

Meðferð á örorkuframlagi er breytt 
þannig að eftirleiðis myndar það réttindi 
með sama hætti og önnur iðgjöld og 
dreifist á bæði virka og óvirka sjóðfélaga, 
en skv. eldri reglum var framlagið tekið 
inn í útreikning á réttindatöflu og myndaði 
því eingöngu réttindi hjá greiðandi 
(virkum) sjóðfélögum.  
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framtíðariðgjöld. 
b. Sjóðurinn metur þá aukningu 

réttinda sem unnt er að veita 
sjóðfélögum vegna núvirðingar 
framlagsins og skulu réttindi 
hækkuð um það hlutfall sem er á 
milli fjárhæðar framlagsins og 
framtíðarskuldbindinga, eins og þær 
eru fyrir breytinguna. Ekki skal þó 
hækka réttindi ef eignir að viðbættu 
framtíðarverðmæti framlagsins eru 
lægri en skuldbindingar, en að öðru 
leyti gilda ákvæði 39.gr. laga nr. 
129/1997. 

 

fjárhæð teljast til eignar með 
sama hætti og framtíðariðgjöld. 

b. Sjóðurinn metur þá aukningu 
réttinda sem unnt er að veita 
sjóðfélögum vegna núvirðingar 
framlagsins og skulu réttindi 
hækkuð um það hlutfall sem er á 
milli fjárhæðar framlagsins og 
framtíðarskuldbindinga, eins og 
þær eru fyrir breytinguna. Ekki skal 
þó hækka réttindi ef eignir að 
viðbættu framtíðarverðmæti 
framlagsins eru lægri en 
skuldbindingar, en að öðru leyti 
gilda ákvæði 39.gr. laga nr. 
129/1997. 

17.1  Réttindi sjóðfélaga til lífeyris eru reiknuð í 
krónum og ráðast réttindi af því iðgjaldi 
sem greitt er í lífeyrissjóðinn hverju sinni. 
Reiknigrundvöllur lífeyrissjóðsins er í 
viðauka B, sem telst hluti af samþykktum 
þessum. Þar eru tilgreindar 
tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins og 
hvernig áfallnar og heildarskuldbindingar 
sjóðsins skulu reiknaðar. Eins er tilgreint 
hvernig lífeyrisréttindi sjóðfélaga eru 
reiknuð í samræmi við réttindaákvæði 18.-
20. gr. og eru niðurstöðurnar birtar í 
réttindatöflum I til IV í viðauka A, sem 
einnig telst hluti af samþykktum þessum. 

17.1  Réttindi sjóðfélaga til lífeyris eru reiknuð í 
krónum og ráðast réttindi af því iðgjaldi 
sem greitt er í lífeyrissjóðinn hverju sinni, 
auk ávöxtunar á eignum hans. Árlegu 
iðgjaldi sjóðfélaga, að frádregnum 
kostnaðarhluta, er skipt í söfnunarþátt og 
tryggingaþátt. Lögbundið framlag til 
starfsendur-hæfingarsjóða telst til 
kostnaðar í þessu sambandi. 
Söfnunarþátturinn myndar réttindi 
sjóðfélagans til eftirlauna skv. 18.grein, en 
tryggingaþátturinn rétt hans til 
áfallatrygginga skv. greinum 19-21 auk 
réttinda skv. gr. 17.5-17.7. 

Hér er gerð grundvallar breyting á 
réttindaávinnslu sjóðsins. Í stað 
réttindaávinnslu sem byggir á 
réttindatöflu, sem tilgreindi ákveðin 
lífeyrisréttindi fyrir hvert 10.000 kr. iðgjald 
er ávinnslunni breytt þannig: 
 
Iðgjaldi er skipt niður í söfnunarþátt og 
tryggingaþátt. Söfnunarþátturinn safnast í 
svokallaðan iðgjaldasjóð, sem breytist í 
samræmi við ávöxtun sjóðsins.  
 
Þegar sjóðfélagi fer á lífeyri er 
iðgjaldasjóði hans breytt yfir í mánaðarleg 
lífeyrisréttindi. 
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Reikna skal nýjar töflur árlega á sama tíma 
og tryggingafræðileg staða sjóðsins er 
reiknuð. Gefi nýju réttindatöflurnar 
niðurstöðu sem breytir framtíðarskuld-
bindingum sjóðsins um meira en 1% þá 
skulu nýju töflurnar taka gildi frá og með 
næstu áramótum þaðan í frá,  enda 
samþykki ársfundur tillögu þar um. 

 

Áfallatryggingar skiptast í örorku-, maka- 
og barnalífeyri. Skipting iðgjaldsins milli 
söfnunarþáttar og tryggingaþáttar er háð 
aldri sjóðfélaga og fer eftir töflu I í viðauka 
A. Söfnunarþáttur iðgjalds myndar 
iðgjaldasjóð, sem ávaxtast í samræmi við 
eignavísitölu sjóðsins skv. grein 17.3. 
Iðgjaldasjóður hvers sjóðfélaga er ekki 
séreign, heldur reiknaður hluti af þeim 
eignum sem sameiginlega tryggja 
eftirlaun sjóðfélaga. Iðgjaldasjóður erfist 
ekki við fráfall. Falli sjóðfélagi frá áður en 
taka eftirlauna hefst rennur iðgjaldasjóður 
hans til aukningar á iðgjaldasjóðum 
annarra sjóðfélaga sbr. ákvæði gr. 17.2. 
Við töku eftirlauna er iðgjaldasjóði breytt í 
mánaðarleg eftirlaun í samræmi við töflu 
II í viðauka A.. Reiknigrundvöllur 
lífeyrissjóðsins er í viðauka B, sem telst 
hluti af samþykktum þessum. Þar eru 
tilgreindar tryggingafræðilegar forsendur 
sjóðsins og hvernig áfallnar og 
heildarskuldbindingar sjóðsins skulu 
reiknaðar. Eins er tilgreint hvernig 
lífeyrisréttindi sjóðfélaga eru reiknuð í 
samræmi við réttindaákvæði 18.-20. gr. 
og eru niðurstöðurnar birtar í 
réttindatöflum I til IV í viðauka A, sem 
einnig telst hluti af samþykktum þessum. 
Reikna skal nýjar töflur árlega á sama tíma 

Það sem breytingin hefur í för með sér er 
eftirfarandi: 
 
Í fyrsta lagi er iðgjaldi nú skipt milli 
lífeyrisþátta, en áður var þessi skiptin óljós 
og ekki sérstaklega tilgreind. Með þessu 
móti er kostnaður vegna lífeyrisþáttanna 
sýnilegri. 
 
Í öðru lagi er myndast réttindi nú miðað 
við raunverulega ávöxtun á hverju ári 
(ávöxtun á iðgjaldasjóð) í stað þess að þau 
myndist miðað við fyrirfram ákveðna 
árlega ávöxtun á  hverju ári á starfstíma 
sjóðfélaga (ávinnslutöflu réttinda) eins og 
áður var. 
 
 
Eldri ákvæði sem vísa til ávinnslu í 
samræmi við réttindatöflu falla út. 
 
 
 
 
 
 
 
Ákvæði um endurnýjun á töflum er nú að 
finna í grein 26.2 
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og tryggingafræðileg staða sjóðsins er 
reiknuð. Gefi nýju réttindatöflurnar 
niðurstöðu sem breytir 
framtíðarskuldbindingum sjóðsins um 
meira en 1% þá skulu nýju töflurnar taka 
gildi frá og með næstu áramótum þaðan í 
frá,  enda samþykki ársfundur tillögu þar 
um. 

 17.2   Um ráðstöfun á iðgjaldi sjóðfélaga innan 
ársins og breyting á iðgjaldasjóði fer sem 
hér segir: 

a)   + Iðgjald greitt til sjóðsins skv. 16.gr. 
b)  + Jöfnunariðgjald ef réttur til jafnarar 
       ávinnslu skv. gr. 17.5 er fyrir hendi 

 c)  - Framlag í starfsendurhæfingarsjóð 
 d) - Iðgjald til tryggingaverndar 
     = Iðgjald til uppsöfnunar 
 e) +/- Ávöxtun á eignum sjóðsins skv. 
vísitölu  
                       skv. gr. 17.3 
 f) + Hlutdeild í iðgjaldasjóði látinna  
                     sjóðfélaga 
 g) +/- Breytingar vegna tryggingafræðilegs 
                       uppgjörs 

    = Breyting á iðgjaldasjóði á árinu 
    + iðgjaldasjóður í ársbyrjun  
    = iðgjaldasjóður í árslok 

 
 Breytingar vegna tryggingafræðilegs 

uppgjörs vísa hér til breytinga sem gerðar 

Ný grein 17.2 sem sýnir nánar hvernig 
iðgjaldasjóður verður til og hvernig hann 
breytist með greiðslu nýrra iðgjalda, 
ávöxtunar og tryggingafræðilegra þátta. 
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eru í samræmi við ákvæði greinar 26.3. Að 
öðru leyti eru lífeyrisréttindi sjóðfélaga 
reiknuð í samræmi við réttindaákvæði 18-
20. gr. 

 17.3  Reikna skal út sérstaka eignavísitölu sem 
mælir hreina ávöxtun á eignum sjóðsins á 
hverjum tíma. Vísitöluna skal reikna út 
mánaðarlega. Reikna skal út vísitöluna 
miðað við gangvirði eigna. Vísitalan er sett 
á 100 1. janúar 2016.  

Ný grein sem tilgreinir eignavísitölu 
sjóðsins, sem mælir ávöxtun hans og þar 
með breytingar á iðgaldasjóðum, frá 
mánuði til mánaðar 

17.2  Ávinnsla réttinda ræðst af aldri sjóðfélaga í 
lok þess launamánaðar sem iðgjald er greitt 
af til lífeyrissjóðsins samkvæmt töflu I í 
viðauka A, sbr. þó gr. 17.3. Réttindin eru 
verðtryggð og breytast í samræmi við 
breytingar á vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar frá þeim launamánuði sem 
iðgjald er greitt af. Lífeyrisréttindin eru 
skilgreind í 18-21. gr., sbr. þó gr. 17.3 – 
17.6. 

 

17.4  Við innborgun skal söfnunarþáttur 
iðgjalds leggjast við iðgjaldasjóð 
viðkomandi sjóðfélaga og breytast í 
samræmi við eignavísitölu skv. 17.3 frá 
þeim mánuði sem iðgjaldið fellur í 
gjalddaga.   

17.2  Ávinnsla réttinda ræðst af aldri sjóðfélaga 
í lok þess launamánaðar sem iðgjald er 
greitt af til lífeyrissjóðsins samkvæmt 
töflu I í viðauka A, sbr. þó gr. 17.3. 
Réttindin eru verðtryggð og breytast í 
samræmi við breytingar á vísitölu 
neysluverðs til verðtryggingar frá þeim 
launamánuði sem iðgjald er greitt af. 
Lífeyrisréttindin eru skilgreind í 18-21. gr., 
sbr. þó gr. 17.3 – 17.6. 

 

Grein nr. 17.4 (í stað eldri greinar nr. 17.2) 
tilgreinir að iðgjald skuli fá ávöxtun í 
samræmi við eignavísitölu frá þeim 
mánuði sem það fellur í gjalddaga.  
 
Eldri ákvæði um hvenær iðgjaldið skal 
reiknað út frá töflu og að það skuli síðan 
verðtryggt eru felld út. 
 
Réttindi myndast þannig skv. 
raunverulegri ávöxtun á hverjum tíma, en 
ekki skv. réttindatöflu og verðtryggingu. 
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17.3.  Sjóðfélaga sem á réttindi í sjóðnum miðað 
við árslok 2004 er heimilt að greiða til hans 
iðgjöld allt að tilteknu hámarki með jafnri 
réttindaávinnslu í jafn marga mánuði og 
viðkomandi hafði greitt iðgjöld til sjóðsins 
fyrir 42 ára aldur í lok árs 2004.  Hafi hann 
greitt iðgjöld í full 5 ár á umræddu tímabili 
á hann rétt á að greiða allt að 
viðmiðunariðgjaldi í jafnri ávinnslu til 67 ára 
aldurs. Þessi jafna ávinnsla miðast við 
meðaltal réttindaávinnslu aldursáranna 25 
til og með 64 ára skv. töflu I í viðauka A, þar 
sem meðaltalið er birt sérstaklega. 
Hámarksiðgjald til jafnrar ávinnslu á hverju 
almanaksári, viðmiðunariðgjald, skal 
ákveðið fyrir hvern sjóðfélaga, sem er á 
aldrinum 25 til og með 66 ára, jafnhátt því 
iðgjaldi sem hann greiddi til sjóðsins á árinu 
2003 eða síðasta árið sem iðgjald barst 
sjóðnum hans vegna, hafi það verið fyrr. 
Viðmiðunariðgjaldið skal þó ekki taka mið 
af iðgjaldsgreiðslum umfram 10% af 
iðgjaldsstofni. Hafi iðgjaldsgreiðslur það ár 
ekki endurspeglað venjubundnar greiðslur, 
s.s. vegna starfshléa eða að greiðslum hafi 
verið hætt á árinu, skal eftir umsókn 
sjóðfélaga miða útreikning á 
viðmiðunariðgjaldi við iðgjaldsgreiðslur 
næsta ár á undan sem stjórn sjóðsins telur 
gefa sanngjarna mynd af reglulegum 

17.5. Sjóðfélagi sem fengið hefur úthlutað 
skilgreindu viðmiðunariðgjaldi samkvæmt 
gildandi samþykktum Stapa lífeyrissjóðs 
eins og þær voru 16.05.2013 öðlast rétt til 
jöfnunariðgjalds til viðbótar við það 
iðgjald sem hann greiðir til sjóðsins upp 
að því hámarki sem jöfn ávinnsla hefði 
gefið. Jöfnunariðgjald er hlutfall af því 
iðgjaldi sem sjóðfélagi greiðir til sjóðsins, 
miðað við 10% af iðgjaldastofni eða af 
viðmiðunariðgjaldi eftir því hvort lægra er 
samkvæmt töflu V í viðauka A. Til 
iðgjaldasjóðs rennur sama hlutfall 
jöfnunariðgjalds og tilgreint er í töflu I í 
viðauka A og ávaxtast með sama hætti og 
önnur iðgjöld í iðgjaldasjóði og gefur sama 
rétt.  

17.3.  Sjóðfélaga sem á réttindi í sjóðnum miðað 
við árslok 2004 er heimilt að greiða til 
hans iðgjöld allt að tilteknu hámarki með 
jafnri réttindaávinnslu í jafn marga 
mánuði og viðkomandi hafði greitt iðgjöld 
til sjóðsins fyrir 42 ára aldur í lok árs 2004.  
Hafi hann greitt iðgjöld í full 5 ár á 
umræddu tímabili á hann rétt á að greiða 
allt að viðmiðunariðgjaldi í jafnri ávinnslu 
til 67 ára aldurs. Þessi jafna ávinnsla 
miðast við meðaltal réttindaávinnslu 
aldursáranna 25 til og með 64 ára skv. 
töflu I í viðauka A, þar sem meðaltalið er 

Grein 17.5 – var áður grein 17.3 og grein 
17.4 
 
Tekin út ákvæði um við hvaða aðstæður 
sjóðfélagar eiga rétt á viðmiðunariðgjaldi, 
þar sem tími til að sækja um það er liðinn. 
Því er nú eingöngu talað um þá sem hafa 
fengið úthlutað slíku viðmiðunariðgjaldi. 
Eldri ákvæði um fasta ávinnslu miðað við 
töflu felld út (meðaltal ávinnslu frá 25 til 
og með 64 ára skv. töflunni)  
 
Inn koma ný ákvæði sem kveða á um að 
sjóðfélagi, sem fengið hefur úthlutað 
viðmiðunariðgjaldi, á áfram rétt á jafnri 
réttindaávinnslu. Í stað þess að fá fasta 
krónutölu fyrir hvert 10.000 kr. iðgjald 
sem síðan er verðtryggt, fær hann nú 
úthlutað viðbótariðgjaldi, svo kölluðu 
jöfnunariðgjaldi, sem skiptist og leggst við 
iðgjaldasjóð með sama hætti og önnur 
iðgjöld. 
 
Jöfnunariðgjaldið er misjafnt eftir aldri og 
tryggir þannig jafna ávinnslu, þó þannig að 
hún byggist á ávöxtun sjóðsins á hverjum 
tíma. 
 
 Eins og áður skal skipta réttindum vegna 
jafnrar ávinnslu niður á einstaka mánuði 
til að tryggja sem besta nýtingu á þessum 
rétti (hluti af eldri grein 17.4 tryggir 
þetta).  
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iðgjaldsgreiðslum sjóðfélagans. 
Viðmiðunariðgjald skv. framanskráðu tekur 
breytingum í hlutfalli við breytingar sem 
verða á vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar frá viðmiðunarári til 
greiðsluárs hverju sinni.  

 
 

birt sérstaklega. Hámarksiðgjald til jafnrar 
ávinnslu á hverju almanaksári, 
viðmiðunariðgjald, skal ákveðið fyrir 
hvern sjóðfélaga, sem er á aldrinum 25 til 
og með 66 ára, jafnhátt því iðgjaldi sem 
hann greiddi til sjóðsins á árinu 2003 eða 
síðasta árið sem iðgjald barst sjóðnum 
hans vegna, hafi það verið fyrr. 
Viðmiðunariðgjaldið skal þó ekki taka mið 
af iðgjaldsgreiðslum umfram 10% af 
iðgjaldsstofni. Hafi iðgjaldsgreiðslur það 
ár ekki endurspeglað venjubundnar 
greiðslur, s.s. vegna starfshléa eða að 
greiðslum hafi verið hætt á árinu, skal 
eftir umsókn sjóðfélaga miða útreikning á 
viðmiðunariðgjaldi við iðgjaldsgreiðslur 
næsta ár á undan sem stjórn sjóðsins telur 
gefa sanngjarna mynd af reglulegum 
iðgjaldsgreiðslum sjóðfélagans. 
Viðmiðunariðgjald skv. framanskráðu 
tekur breytingum í hlutfalli við breytingar 
sem verða á vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar frá viðmiðunarári til 
greiðsluárs hverju sinni.  

 

 
Eldri reglur um úthlutun 
viðmiðunariðgjalds eru færðar í Viðauka C 
og því til staðar ef vafamál koma upp um 
þetta atriði. 
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17.4 Öll iðgjöld sem berast sjóðnum á ári hverju 
vegna sjóðfélaga sem er 25 ára eða eldri í 
árslok 2004 og hefur skilgreint 
viðmiðunariðgjald skv. framanskráðu, skulu 
færast í jafnri réttindaávinnslu allt þar til 
viðmiðunariðgjaldinu er náð eða 
útreiknuðu iðgjaldsgreiðslutímabili er lokið. 
Sjóðurinn skal sérstaklega gæta þess að 
réttindaávinnsla þeirra sem ekki eiga rétt á 
jafnri réttindaávinnslu til 67 ára aldurs skv. 
17.3 sé samkvæmt þeim ávinnslureglum er 
gefa meiri rétt á hlutaðeigandi tímabili. 
Iðgjald sem berst umfram framangreint 
viðmiðunariðgjald myndar réttindi 
samkvæmt aldursháðri réttindatöflu 
sjóðsins. Þegar öll iðgjöld ársins hafa borist 
vegna sjóðfélaga sem á skilgreint 
viðmiðunariðgjald skal skipta því á einstaka 
mánuði í sömu hlutföllum og þeim 
iðgjöldum sem hafa borist. Sá hluti iðgjalda 
sem er umfram viðmiðunariðgjaldið 
ávinnur honum réttindi  skv. töflu I í 
viðauka A 

 

17.4 Öll iðgjöld sem berast sjóðnum á ári 
hverju vegna sjóðfélaga sem er 25 ára eða 
eldri í árslok 2004 og hefur skilgreint 
viðmiðunariðgjald skv. framanskráðu, 
skulu færast í jafnri réttindaávinnslu allt 
þar til viðmiðunariðgjaldinu er náð eða 
útreiknuðu iðgjaldsgreiðslutímabili er 
lokið. Sjóðurinn skal sérstaklega gæta 
þess að réttindaávinnsla þeirra sem ekki 
eiga rétt á jafnri réttindaávinnslu til 67 ára 
aldurs skv. 17.3 sé samkvæmt þeim 
ávinnslureglum er gefa meiri rétt á 
hlutaðeigandi tímabili. Iðgjald sem berst 
umfram framangreint viðmiðunariðgjald 
myndar réttindi samkvæmt aldursháðri 
réttindatöflu sjóðsins. Þegar öll iðgjöld 
ársins hafa borist vegna sjóðfélaga sem á 
skilgreint viðmiðunariðgjald skal skipta 
jöfnunariðgjaldi hans því á einstaka 
mánuði í sömu hlutföllum og þeim 
iðgjöldum sem hafa borist. Sá hluti 
iðgjalda sem er umfram 
viðmiðunariðgjaldið ávinnur honum 
réttindi  skv. töflu I í viðauka A 

 

Greinin fellur út.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hluti greinarinnar verður að niðurlagi 
næstu greinar á undan. 
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17.5 Við framreikning réttinda skv. ákvæðum 
19.-20. gr. skal reikna með jafnri ávinnslu í 
samræmi við hlutdeild viðmiðunariðgjalds 
sjóðfélagans af þeim iðgjöldum sem lögð 
eru til grundvallar framreikningi. Í 
framreikningi skal viðmiðunariðgjald 
sjóðfélaga miðast við vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar eins og hún er í 
viðmiðunarmánuði framreiknings. 

 

17.56 Við framreikning réttinda skv. ákvæðum 
19.-20. gr. skal reikna með jafnri ávinnslu í 
samræmi við hlutdeild 
jöfnunarviðmiðunar iðgjalds sjóðfélagans 
af þeim iðgjöldum sem lögð eru til 
grundvallar framreikningi. Í framreikningi 
skal viðmiðunariðgjald sjóðfélaga miðast 
við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar 
eins og hún er í viðmiðunarmánuði 
framreiknings. 

 

Grein 17.6 var áður grein 17.5 
 
Segir til um að réttur til jafnrar ávinnslu 
helst við framreikning og eina breytingin 
að nú er vísað til jöfnunariðgjalds í stað 
viðmiðunar-iðgjalds áður 

17.6 Lífeyrissjóðurinn skal upplýsa sjóðfélaga um 
viðmiðunariðgjald til jafnrar 
réttindaávinnslu skv. framanskráðu innan 
sex mánaða frá því að hann greiðir fyrst til 
sjóðsins eftir 1. janúar 2007. Telji sjóðfélagi 
viðmiðunarárið ekki gefa sanngjarna mynd 
af venjubundnum iðgjaldsgreiðslum hans 
getur hann óskað eftir því við sjóðstjórn að 
annað ár verði lagt til grundvallar 
útreikningi viðmiðunariðgjalds. Ósk um 
endurskoðun viðmiðunariðgjalds skal 
berast sjóðnum í síðasta lagi 6 mánuðum 
eftir að sjóðfélaginn fékk fyrst tilkynningu 
um  viðmiðunariðgjald.  

 

17.6 Lífeyrissjóðurinn skal upplýsa sjóðfélaga 
um viðmiðunariðgjald til jafnrar 
réttindaávinnslu skv. framanskráðu innan 
sex mánaða frá því að hann greiðir fyrst til 
sjóðsins eftir 1. janúar 2007. Telji 
sjóðfélagi viðmiðunarárið ekki gefa 
sanngjarna mynd af venjubundnum 
iðgjaldsgreiðslum hans getur hann óskað 
eftir því við sjóðstjórn að annað ár verði 
lagt til grundvallar útreikningi 
viðmiðunariðgjalds. Ósk um endurskoðun 
viðmiðunariðgjalds skal berast sjóðnum í 
síðasta lagi 6 mánuðum eftir að 
sjóðfélaginn fékk fyrst tilkynningu um  
viðmiðunariðgjald.  

 

Eldri grein 17.6 felld út 
 
Frestur til að sækja um breytingar á 
viðmiðunariðgjaldi er runninn út.  
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17.7  Ekki skal reikna viðmiðunariðgjald fyrir 
sjóðfélaga sem eru yngri en 25 ára eða eldri 
en 70 ára þann 1. júlí 2005. Sjóðfélagi getur 
hvenær sem er ákveðið að allt iðgjald hans 
færist til réttinda eftir aldursháðri 
réttindatöflu. Ákvörðun sjóðfélaga þar um 
öðlast gildi frá upphafi þess árs sem 
tilkynning hans berst sjóðnum og er sú 
ákvörðun óafturkræf.  Réttur til jafnrar 
ávinnslu skv. ákvæðum þessa kafla telst frá 
gildistöku samþykkta þessara eða frá þeim 
tíma er sjóðfélaga fyrst er heimilt að greiða 
til sjóðsins vegna launatekna af vinnu á 
starfssviði hans og fellur niður, sé hann ekki 
nýttur án eðlilegra skýringa að mati 
sjóðstjórnar.  

 

17.7  Ekki skal reikna viðmiðunariðgjald fyrir 
sjóðfélaga sem eru yngri en 25 ára eða 
eldri en 70 ára þann 1. júlí 2005. 
Sjóðfélagi getur hvenær sem er ákveðið 
að allt iðgjald hans færist til réttinda eftir 
aldursháðri réttindatöflu. Ákvörðun 
sjóðfélaga þar um öðlast gildi frá upphafi 
þess árs sem tilkynning hans berst 
sjóðnum og er sú ákvörðun óafturkræf.  
Réttur til jafnrar ávinnslu skv. ákvæðum 
þessa kafla telst frá gildistöku samþykkta 
þessara eða frá þeim tíma er sjóðfélaga 
fyrst er heimilt að greiða til sjóðsins vegna 
launatekna af vinnu á starfssviði hans og 
fellur niður, sé hann ekki nýttur án 
eðlilegra skýringa að mati sjóðstjórnar.  

 

Eldri grein 17.7 felld út. 
 
Ákvæðið úrelt og ekki er lengur boðið upp 
á aldurstengda réttindaávinnslu, skv. 
réttindatöflu sem gengur út frá fastri 
ávöxtun. 

17.8  Stjórn sjóðsins er heimilt að gera 
samkomulag við aðra lífeyrissjóði sem hafa 
miðað við jafna réttindaávinnslu á árinu 
2003 um gagnkvæma viðurkenningu 
iðgjaldsgreiðslna til útreiknings 
viðmiðunariðgjalds skv. framanskráðu. Þá 
er sjóðunum heimilt að halda samræmda 
tölvuskrá um rétt manna til jafnrar ávinnslu 
og kveða á um það, hvernig sá réttur deilist 
niður, sé iðgjald greitt til fleiri sjóða. 

 

17.87  Stjórn sjóðsins er heimilt að gera 
samkomulag við aðra lífeyrissjóði sem 
hafa miðað við jafna réttindaávinnslu á 
árinu 2003 um gagnkvæma viðurkenningu 
iðgjaldsgreiðslna til útreiknings 
viðmiðunariðgjalds skv. framanskráðu. Þá 
er sjóðunum heimilt að halda samræmda 
tölvuskrá um rétt manna til jafnrar 
ávinnslu og kveða á um það, hvernig sá 
réttur deilist niður, sé iðgjald greitt til 
fleiri sjóða. 

 
 

Eldri grein 17.8 verður grein 17.7 
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17.9  Áunnin réttindi eins og þau eru skilgreind í 
18.-21. gr. og reiknuð samkvæmt greinum 
17.2-17.8 skulu varðveitt í samræmi við 
gildandi reglur hverju sinni, þannig að 
lífeyrisgreiðslur verði samkvæmt 
uppsöfnuðum réttindum hvers tímabils. 
Framreikningur skal hverju sinni vera 
samkvæmt þeim reglum sem gilda þegar 
réttur til lífeyris varð virkur. Samtala 
lífeyrisréttinda er summa áunninna 
lífeyrisréttinda og framreiknaðra 
lífeyrisréttinda, ef slík réttindi hafa verið 
úrskurðuð. Framreiknuð lífeyrisréttindi 
teljast ekki með áunnum lífeyrisréttindum 
nema að því marki sem þau hafa fallið til frá 
úrskurði framreiknings sbr. gr. 19.12.a og 
20.5.a og minnkar framreiknaði hlutinn þá 
sem því nemur. Þegar stjórn sjóðsins 
ákveður aukningu réttinda skulu þau vera 
greind frá öðrum réttindum. 
Réttindaaukning er ekki tekin með í 
framreikningi en hún reiknast að fullu í 
áunnum réttindum. Komi til skerðingar á 
áunnum réttindum sjóðfélaga skal fara með 
réttindaskerðinguna á sama hátt og 
réttindaaukningu nema skerðingin kemur 
til frádráttar áunnum réttindum. Breyting 
réttinda skv. framanskráðu skal færð í 
réttindabókhald sjóðsins miðað við síðasta 
mánuð þess tímabils sem tryggingafræðileg 

17.98  Áunnin réttindi eins og þau eru skilgreind 
í 18.-21. gr. og reiknuð samkvæmt 
greinum 17.21-17.87 skulu varðveitt í 
samræmi við gildandi reglur hverju sinni, 
þannig að lífeyrisgreiðslur verði 
samkvæmt uppsöfnuðum réttindum 
hvers tímabils að teknu tilliti til breytinga 
vegna tryggingafræðilegrar stöðu. 
Framreikningur skal hverju sinni vera 
samkvæmt þeim reglum sem gilda þegar 
réttur til lífeyris varð virkur. Samtala 
lífeyrisréttinda er summa áunninna 
lífeyrisréttinda og framreiknaðra 
lífeyrisréttinda, ef slík réttindi hafa verið 
úrskurðuð. Framreiknuð lífeyrisréttindi 
teljast ekki með áunnum lífeyrisréttindum 
nema að því marki sem þau hafa fallið til 
frá úrskurði framreiknings sbr. gr. 
19.132.a og 20.5.a og minnkar 
framreiknaði hlutinn þá sem því nemur. 
Þegar stjórn sjóðsins ákveður aukningu 
réttinda skulu þau vera greind frá öðrum 
réttindum. Réttindaaukning er ekki tekin 
með í framreikningi en hún reiknast að 
fullu í áunnum réttindum. Komi til 
skerðingar á áunnum réttindum 
sjóðfélaga skal fara með 
réttindaskerðinguna á sama hátt og 
réttindaaukningu nema skerðingin kemur 
til frádráttar áunnum réttindum. Breyting 

Eldri grein 17.9 verður 17.8 
 
Breyting á tilvísun 
 
 
 
Sett inn til áréttingar um að ef gerðar eru 
breytingar vegna tryggingafræðilegrar 
stöðu þá skal taka tillit til þess í varðveislu 
réttinda. 
 
 
 
 
 
 
 
Breyting á tilvísun. 
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úttekt skv. VIII.kafla samþykkta þessara 
tekur til, þannig að hækkun eða lækkun 
lífeyrisgreiðslna taki gildi frá og með næsta 
mánuði frá ársfundi. 

 Réttindabreytingar koma fram í viðauka B.  
 

réttinda skv. framanskráðu skal færð í 
réttindabókhald sjóðsins miðað við 
síðasta mánuð þess tímabils sem 
tryggingafræðileg úttekt skv. VIII.kafla 
samþykkta þessara tekur til, þannig að 
hækkun eða lækkun lífeyrisgreiðslna taki 
gildi frá og með næsta mánuði frá 
ársfundi, nema ársfundur ákveði að hún 
taki gildi síðar. 

 Réttindabreytingar koma fram í viðauka 
B. Jafnframt skal geta um eldri 
réttindareglur sem sjóðfélagar kunna að 
eiga réttindi samkvæmt í viðauka C. 

 
 
 
 
 
 
 
Sú breyting gerð að ársfundur getur 
ákveðið að ákvæði taki gildi síðar en frá 
næsta mánuði eftir ársfund. 
 
Sérstakur viðauk skal tiltaka eldri reglur 
sem sjóðfélagar kunna að eiga réttindi 
samkvæmt.   

17.10 Uppsöfnuð áunnin geymd lífeyrisréttindi 
sjóðfélaga í Lífeyrissjóði Austurlands þann 
30.06.2005 og uppsöfnuð áunnin geymd 
lífeyrisréttindi sjóðfélaga í Lífeyrissjóði 
Norðurlands þann 31.12.2006 skulu 
varðveitt skv. þeim réttindareglum sem 
giltu þann dag í hlutaðeigandi 
lífeyrissjóðum. Um áhrif frestunar eða 
flýtingar á fjárhæð lífeyris skv. áunnum rétti 
fyrir ofangreind tímamörk fer skv. 
meginreglu 2. ml. í gr. 18.2. og 18.3. eins og 
sýnt er í töflum II og III í viðauka A. 

 

17.10 Uppsöfnuð áunnin geymd lífeyrisréttindi 
sjóðfélaga í Lífeyrissjóði Austurlands þann 
30.06.2005 og uppsöfnuð áunnin geymd 
lífeyrisréttindi sjóðfélaga í Lífeyrissjóði 
Norðurlands þann 31.12.2006 skulu 
varðveitt skv. þeim réttindareglum sem 
giltu þann dag í hlutaðeigandi 
lífeyrissjóðum. Um áhrif frestunar eða 
flýtingar á fjárhæð lífeyris skv. áunnum 
rétti fyrir ofangreind tímamörk fer skv. 
meginreglu 2. ml. í gr. 18.2. og 18.3. eins 
og sýnt er í töflum II og III í viðauka A. 

 

Grein felld út. Réttindi sem hún vísar til 
eru tilgreind í Viðauka C. 
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17.11  Þar sem samþykktir þessar tilgreina 
fjárhæðir í krónum talið, miðast verðgildi 
þeirra við gildi vísitölu neysluverðs 230 
nema annað sé tekið fram í viðkomandi 
grein. Skulu fjárhæðir endurreiknaðar 
mánaðarlega í samræmi við breytingar á 
vísitölunni.  

 

17.119  Þar sem samþykktir þessar tilgreina 
fjárhæðir í krónum talið, miðast 
verðgildi þeirra við gildi vísitölu 
neysluverðs 230 nema annað sé tekið 
fram í viðkomandi grein. Skulu fjárhæðir 
endurreiknaðar mánaðarlega í samræmi 
við breytingar á vísitölunni.  

 

Eldri grein 17.11 verður 17.9 

18. Ellilífeyrir. 
18.1  Sjóðfélagi á aldrinum  60 til 70 ára, sem á 

réttindi í sjóðnum skv. 17. grein, á rétt á 
ævilöngum ellilífeyri. Sjóðfélagi sem hefur 
töku ellilífeyris 67 ára gamall fær réttindi 
samkvæmt töflu I.  

 

18. Eftirlaun Ellilífeyrir. 
18.1  Sjóðfélagi á aldrinum  60 til 705ára, sem á 

réttindi í sjóðnum skv. 17. grein, á rétt á 
ævilöngum ellilífeyri eftirlaunum í 
samræmi við stöðu iðgjaldasjóðs hans, 
skv. gr. 17.2 og töflu II í viðauka A, við 
töku eftirlaunanna. Við töku eftirlaunanna 
ráðstafar sjóðfélagi iðgjaldasjóði sínum 
endanlega, sbr. þó ákvæði greinar 18.6. 
Sjóðfélagi sem hefur töku ellilífeyris 67 
ára gamall fær réttindi samkvæmt töflu I.  

 

Hugtakið eftirlaun notað í stað ellilífeyris. 
 
Breyting á því hvernig eftirlaun eru 
ákvörðuð. Í stað uppsafnaðra réttinda skv. 
réttindatöflu, safnar sjóðfélagi 
iðgjaldasjóði yfir starfsævina, sem síðan er 
breytt í eftirlaunaréttindi skv. töflu. Taflan 
er skilgreind fyrir árin 60-75 ára. 

18.2  Þegar sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris eftir 
67 ára aldur hækkar upphæð ellilífeyris 
samkvæmt töflu I eins og segir í töflu III 
fyrir hvern mánuð sem líður frá 67 ára aldri 
þar til taka lífeyris hefst. Hækkun 
ellilífeyrisréttindanna miðast við það að 
verðmæti ellilífeyrisins til æviloka sé hið 
sama og hjá þeim sem hefja töku ellilífeyris 
67 ára miðað við tryggingafræðilegar 
forsendur sjóðsins. 

18.2  Við úrskurð eftirlauna innan ársins, skal 
taka mið af stöðu iðgjaldasjóðs sjóðfélaga 
miðað við síðustu áramót að viðbættum 
breytingum á liðum a-e í grein 17.2. frá 
þeim tíma. 

             Þegar sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris eftir 
67 ára aldur hækkar upphæð ellilífeyris 
samkvæmt töflu I eins og segir í töflu III 
fyrir hvern mánuð sem líður frá 67 ára 
aldri þar til taka lífeyris hefst. Hækkun 

Ákvæði eldri greinar um hækkun á 
eftirlaunum vegna frestunar á töku eru 
felld út. Þau eru nú innifalin í töflu II í 
nýjum samþykktum. 
 
Inn koma ákvæði sem kveða á um hvernig 
ákvarða skuli fjárhæð í iðgjaldasjóði þegar 
úrskurðað er innan ársins. 
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 ellilífeyrisréttindanna miðast við það að 
verðmæti ellilífeyrisins til æviloka sé hið 
sama og hjá þeim sem hefja töku 
ellilífeyris 67 ára miðað við 
tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins. 

18.3 Þegar sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris fyrir 
67 ára aldur þá lækkar upphæð ellilífeyris 
samkvæmt töflu I eins og segir í töflu II fyrir 
hvern mánuð sem sjóðfélagann vantar upp 
á 67 ára aldur þegar taka lífeyris hefst. 
Lækkun ellilífeyrisréttindanna miðast við 
það að verðmæti ellilífeyrisins til æviloka sé 
hið sama og hjá þeim sem hefja töku 
ellilífeyris 67 ára miðað við 
tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins. 

 

18.3 Þegar sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris fyrir 
67 ára aldur þá lækkar upphæð ellilífeyris 
samkvæmt töflu I eins og segir í töflu II 
fyrir hvern mánuð sem sjóðfélagann 
vantar upp á 67 ára aldur þegar taka 
lífeyris hefst. Lækkun 
ellilífeyrisréttindanna miðast við það að 
verðmæti ellilífeyrisins til æviloka sé hið 
sama og hjá þeim sem hefja töku 
ellilífeyris 67 ára miðað við 
tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins. 

 

Grein 18.3 felld út.  
 
Greinin fjallar um lækkun vegna flýtingu á 
töku lífeyris fyrir 67 ára aldur.  
 
Þetta er innifalið í töflu II í nýjum 
samþykktum. 

18.4  Við töku ellilífeyris fyrir 67 ára aldur 
ráðstafar sjóðfélagi elli- og 
örorkulífeyrisréttindum sínum endanlega 
og á því ekki sjálfstæðan rétt til 
örorkulífeyris eftir það.  Hafi hann áunnið 
sér viðbótarrétt til ellilífeyris með 
iðgjaldsgreiðslum eftir að hann hóf töku 
lífeyris skal endurúrskurða honum ellilífeyri 
hafi hann misst starfsorku sem nemur 50% 
eða meira. 

 

18.43  Við töku eftirlaunaellilífeyris fyrir 67 ára 
aldur ráðstafar sjóðfélagi eftirlauna- elli- 
og örorkulífeyrisréttindum sínum 
endanlega og á því ekki sjálfstæðan rétt til 
örorkulífeyris eftir það.  Hafi hann áunnið 
sér viðbótarrétt til eftirlaunaellilífeyris 
með iðgjaldsgreiðslum eftir að hann hóf 
töku lífeyris skal endurúrskurða honum 
eftirlaun ellilífeyri þegar hann hefur náð 
67 ára aldri eða hafi hann misst starfsorku 
sem nemur 50% eða meira. Skal þá bætt 
við þeim eftirlaunarétti sem sjóðfélaginn 
hefur áunnið sér með söfnun í 

Eldri grein 18.4 verður 18.3 
 
Greinin fjallar nú um réttindi þeirra sem 
fara á lífeyri fyrir 67 ára aldur og 
hugsanleg viðbótarréttindi þeirra. Var 
áður dreift á 18.4 og 18.5 
 
Hugtakinu ellilífeyrir breytt í eftirlaun. 
 
Tilgreint að endurskoða skuli eftirlaun 
missi sjóðfélagi 50% eða meira af 
starfsorku. Jafnframt skuli það gert þegar 
sjóðfélagi verður 67 ára (það ákvæði var 
áður i gr. 18.5 í eldri samþykktum) 
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iðgjaldasjóð eftir að hann hóf töku 
eftirlauna. Réttindin veita rétt til 
makalífeyris í samræmi við ákvæði 
20.greinar. 

18.5  Iðgjöld sem sjóðfélagar greiða eftir 67 ára 
aldur veita réttindi samkvæmt töflu V. 
Ellilífeyrisréttindi sem aflað er á hverju 
aldursári samkvæmt þessari grein koma 
fyrst til greiðslu fyrir fyrsta mánuð eftir 
næsta afmælisdag og þá aðeins samkvæmt 
sérstakri umsókn sjóðfélaga. Greiða skal þó 
ellilífeyri eigi síðar en vegna næsta mánaðar 
eftir 70 ára afmælisdaginn og þá án 
sérstakrar umsóknar.  Ellilífeyrir sem aflað 
er skv. töflu V hækkar þegar töku hans er 
frestað fram yfir næsta afmælisdag 
samkvæmt því sem tilgreint er í töflunni. 
Réttindi veita rétt til makalífeyris í samræmi 
við ákvæði  20. greinar. 

 Við 70 ára aldur skal endurskoða lífeyri 
sjóðfélaga, sem hafið hefur töku lífeyris við 
67 ára aldur eða síðar. Skal þá bætt við 
þeim lífeyrisrétti sem sjóðfélaginn hefur 
áunnið sér eftir að hann hóf töku lífeyris. 
Hafi sjóðfélagi hafið töku lífeyris fyrir 67 ára 
aldur skal endurskoða lífeyri hans á sama 
hátt við 67 ára aldur og síðan aftur við 70 
ára aldur. Réttur áunninn eftir að taka 
lífeyris er hafin tekur ekki hækkunum vegna 
frestunar skv. grein 18.3. 

18.54  Eftirlaunaréttindi sem sjóðfélagar afla sér 
með greiðslu iðgjaldaIðgjöld sem 
sjóðfélagar greiða eftir 67 ára aldur veita 
réttindi samkvæmt töflu V. 
Ellilífeyrisréttindi sem aflað er á hverju 
aldursári samkvæmt þessari grein koma 
fyrst til greiðslu fyrir fyrsta mánuð eftir 
næsta afmælisdag og þá aðeins 
samkvæmt sérstakri umsókn sjóðfélaga. 
Greiða skal þó ellilífeyri eigi síðar en 
vegna næsta mánaðar eftir 70 ára 
afmælisdaginn og þá án sérstakrar 
umsóknar.  Ellilífeyrir sem aflað er skv. 
töflu V hækkar þegar töku hans er frestað 
fram yfir næsta afmælisdag samkvæmt 
því sem tilgreint er í töflunni. Réttindi 
veita rétt til makalífeyris í samræmi við 
ákvæði  20. greinar. 

 Við 70 ára aldur skal endurskoða lífeyri 
sjóðfélaga, sem hafið hefur töku lífeyris 
við 67 ára aldur eða síðar, án sérstakrar 
umsóknar. Skal þá bætt við þeim 
lífeyrisrétti sem sjóðfélaginn hefur áunnið 
sér með söfnun í iðgjaldasjóð eftir að 
hann hóf töku lífeyris. Réttindin veita rétt 
til makalífeyris í samræmi við ákvæði 20. 

Eldri grein 18.5 verður 18.4 
 
Greinin fjallar nú eingöngu um réttindi 
þeirra sem greiða eftir 67 ára aldur. 
 
 
 
 
 
 
Felld eru út ákvæði um að sjálfkrafa skuli 
úrskurða réttindi við 70 ára aldur án 
umsóknar, þar sem tafla II gerir nú ráð 
fyrir að hægt sé að fresta töku lengur með 
hækkunum.  
 
 
 
 
 
Endurskoða skal lífeyris við 70 ára 
aldurinn án sérstakrar umsóknar 
 
 
Ákvæði um þá sem hafið hafa töku lífeyris 
fyrir 67 ára aldur eru nú í grein 18.3 (sjá 
næstu grein fyrir framan). 
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 greinar. Hafi sjóðfélagi hafið töku lífeyris 
fyrir 67 ára aldur skal endurskoða lífeyri 
hans á sama hátt við 67 ára aldur og síðan 
aftur við 70 ára aldur. Réttur áunninn eftir 
að taka lífeyris er hafin tekur ekki 
hækkunum vegna frestunar skv. grein 
18.3. 

18.6  Sjóðfélagi getur ákveðið að hefja töku 
lífeyris í 50% hlutfalli hvenær sem er eftir 
að 60 ára aldri er náð og telst hann þá hafa 
ráðstafað þeim hluta ellilífeyrisréttinda 
sinna sbr. gr. 18.4 Sjóðfélagi sem hafið 
hefur töku lífeyris að hluta eða að fullu fyrir 
67 ára aldur getur hætt tökunni og hafið 
hana á ný síðar og fer þá um áhrif frestunar 
á lífeyrisrétt hans eftir reiknireglu í töflu IV. 
í viðauka A, sbr. gr. 18.3 og 18.5 þannig að 
réttur til mánaðarlegs lífeyris aukist sem 
nemur áhrifum frestunar á verðmæti 
réttinda hans. Frestun endurvekur ekki rétt 
til framreiknings örorkulífeyris sem 
ráðstafað hefur verið skv. gr. 18.4. 
Sjóðfélagi er bundinn við val sitt um töku 
ellilífeyris í minnst 12 mánuði í senn. 

18.65  Sjóðfélagi getur ákveðið að hefja töku 
eftirlaunalífeyris í 50% hlutfalli hvenær 
sem er eftir að 60 ára aldri er náð og telst 
hann þá hafa ráðstafað þeim hluta 
eftirlauna ellilífeyrisréttinda sinna sbr. gr. 
18.43 Sjóðfélagi sem hafið hefur töku 
eftirlaunalífeyris að hluta eða að fullu fyrir 
67 ára aldur getur hætt tökunni og hafið 
hana á ný síðar og fer þá um úrskurð að 
nýju í samræmi við ákvæði greinar 18.1 að 
frádregnum þeim réttindum sem 
sjóðfélaginn hefur þegar nýtt með töku 
eftirlauna. áhrif frestunar á lífeyrisrétt 
hans eftir reiknireglu í töflu IV. í viðauka 
A, sbr. gr. 18.3 og 18.5 þannig að réttur til 
mánaðarlegs lífeyris aukist sem nemur 
áhrifum frestunar á verðmæti réttinda 
hans. Frestun endurvekur ekki rétt til 
framreiknings örorkulífeyris sem 
ráðstafað hefur verið skv. gr. 18.4. 
Sjóðfélagi er bundinn við val sitt um töku 
eftirlauna ellilífeyris í minnst 12 mánuði í 
senn. 

Eldri grein 18.6 verður 18.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hætti eftirlaunaþegi töku lífeyris og hefji 
hana aftur síðar gerist það með sömu 
aðferðum og hjá öðrum, þ.e. 
iðgjaldasjóðurinn ræður lífeyrisfjárhæð að 
frádregnu því sem hefur þegar verið nýtt.  
 
Töflur úr eldra kerfi detta út. 
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18.7  Ellilífeyrir er greiddur út mánaðarlega með 
jöfnum greiðslum til æviloka. Mánaðarlegur 
ellilífeyrir er verðtryggður og breytist í 
samræmi við breytingar á vísitölu 
neysluverðs. Réttur til ellilífeyris fellur niður 
við andlát . 

 

18.76  EftirlaunEllilífeyrir eru greiddur út 
mánaðarlega með jöfnum greiðslum til 
æviloka. Mánaðarlegur eftirlaunellilífeyrir 
eru verðtryggður og breytaist í samræmi 
við breytingar á vísitölu neysluverðs. 
Réttur til eftirlaunaellilífeyris fellur niður 
við andlát . 

Eldri grein 18.7 verður 18.6 
 
Ellilífeyrir breytist í eftirlaun. Ekki efnisleg 
breyting. 

18.8  Sjóðfélagi getur ákveðið að skipta 
ellilífeyrisréttindum á milli sín og maka síns 
í samræmi við 14. grein laga nr. 129/1997 
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða þannig að: 

 
a. Áður en lífeyristaka hefst en þó eigi 

síðar en fyrir 65 ára aldur og ef 
sjúkdómar eða heilsufar draga ekki 
úr lífslíkum, þannig að verðmæti 
uppsafnaðra ellilífeyrisréttinda hans 
skuli allt að hálfu renna til að mynda 
sjálfstæð ellilífeyrisréttindi fyrir 
maka hans eða fyrrverandi maka, og 
skerðast þá réttindi sjóðfélagans 
sem því nemur. Heildarskuldbinding 
lífeyrissjóðsins skal ekki aukast við 
þessa ákvörðun sjóðfélagans. Þessi 
skipting er ekki heimil nema um 
gagnkvæma skiptingu sé að ræða. 

           b. Þannig að iðgjald vegna hans, sem 
gengur til að mynda 
ellilífeyrisréttindi, skuli allt að hálfu 

18.87  Sjóðfélagi getur ákveðið að skipta 
eftirlaunaellilífeyrisréttindum á milli sín og 
maka síns í samræmi við 14. grein laga nr. 
129/1997 um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 
þannig að: 

 
a. Áður en lífeyristaka hefst en þó eigi 

síðar en fyrir 65 ára aldur og ef 
sjúkdómar eða heilsufar draga ekki úr 
lífslíkum, þannig að verðmæti 
uppsafnaðra 
eftirlaunaellilífeyrisréttinda hans skuli 
allt að hálfu renna til að mynda 
sjálfstæð eftirlaunaellilífeyrisréttindi 
fyrir maka hans eða fyrrverandi maka, 
og skerðast þá réttindi sjóðfélagans 
sem því nemur. Heildarskuldbinding 
lífeyrissjóðsins skal ekki aukast við 
þessa ákvörðun sjóðfélagans. Þessi 
skipting er ekki heimil nema um 
gagnkvæma skiptingu sé að ræða. 

b.  Þannig að iðgjald vegna hans, sem 

Eldri grein 18.8 verður 18.7 
 
Ellilífeyrir breytist í eftirlaun. Ekki efnisleg 
breyting. 
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renna til þess að mynda sjálfstæð 
ellilífeyrisréttindi fyrir maka hans. 
Við ráðstöfun iðgjalds til ellilífeyris 
skal litið svo á að iðgjaldsstofni 
sjóðfélagans hafi verið skipt milli 
hans og makans eins og iðgjaldinu. 
Örorku- og makalífeyrisréttindi 
sjóðfélagans taka eftir sem áður mið 
af óskiptum iðgjaldsstofni. Þessi 
skipting er ekki heimil nema um 
gagnkvæma skiptingu sé að ræða. 

gengur til að mynda 
eftirlaunaellilífeyrisréttindi, skuli allt 
að hálfu renna til þess að mynda 
sjálfstæð eftirlaunaellilífeyrisréttindi 
fyrir maka hans. Við ráðstöfun iðgjalds 
til eftirlaunaellilífeyris skal litið svo á 
að iðgjaldsstofni sjóðfélagans hafi 
verið skipt milli hans og makans eins 
og iðgjaldinu. Örorku- og 
makalífeyrisréttindi sjóðfélagans taka 
eftir sem áður mið af óskiptum 
iðgjaldsstofni. Þessi skipting er ekki 
heimil nema um gagnkvæma skiptingu 
sé að ræða. 

19. Örorkulífeyrir.  
19.1  Sjóðfélagi sem verður fyrir orkutapi, sem 

talið er að svari til 50% örorku eða meira til 
almennra starfa á rétt á örorkulífeyri úr 
sjóðnum í samræmi við áunnin réttindi skv. 
17. gr. og nánari skilmála þessa kafla. Auk 
áunninna réttinda skv. framanskráðu á 
sjóðfélagi rétt á örorkulífeyri miðað við 
framreikning á því, hvað ætla má að hefðu 
orðið réttindi hans við áframhaldandi 
iðgjaldsgreiðslur skv. nánari skilmálum 
þessa kafla. Skilyrði framreikningsréttar eru 
að sjóðfélaginn hafi: 

a. greitt iðgjöld til sjóðsins a.m.k. þrjú 
af undanfarandi fjórum 
almanaksárum og a.m.k. kr. 60.000 

19. Endurhæfingar og Öörorkulífeyrir.  
19.1  Sjóðfélagi sem verður fyrir orkutapi, sem 

talið er að svari til 50% örorku eða meira 
til almennra starfa á rétt á örorkulífeyri úr 
sjóðnum í samræmi við stöðu 
iðgjaldasjóðs áunnin réttindi skv. 17. gr. 
og töflu III í viðauka A og nánari skilmála 
þessa kafla. Örorkulífeyrir sem 
úrskurðaður er í samræmi við ákvæði 19.3 
kallast endurhæfingarlífeyrir á meðan á 
endurhæfingartímabili stendur. Um hann 
gilda að öðru leyti sömu ákvæði og um 
örorkulífeyri skv. greinum þessa kafla. Auk 
áunninna réttinda skv. framanskráðu á 
sjóðfélagi rétt á örorkulífeyri miðað við 
framreikning á því, hvað ætla má að 

Heiti breytt vegna nýrra ákvæða um 
endurhæfingarlífeyri.  
 
 
Rétturinn miðast nú við stöðu 
iðgjaldasjóðs og töflu sem breytir 
iðgjaldasjóði í örorkulífeyri. 
 
Ákvæði sem koma inn vegna nýrra 
ákvæða um endurhæfingarlífeyri. 
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hvert þessara þriggja ára. Hafi 
sjóðfélagi unnið reglubundið 
hlutastarf á tímabilinu skal miða við 
að lágmarksiðgjald hafi verið a.m.k. 
kr. 40.000. 

b. greitt iðgjöld til sjóðsins í a.m.k. sex 
mánuði á undanfarandi tólf 
mánuðum. 

c. orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum 
orkutapsins.  

d. ekki sjálfur átt þátt í orkutapi vegna 
ofnotkunar áfengis, lyfja eða fíkniefna. 

 
Hafi sjóðfélagi skipt um starf og af þeim 
sökum hafið iðgjaldsgreiðslur til sjóðsins á 
síðustu 24 mánuðum fyrir orkutap, stofnast 
ekki réttur til framreiknings í þessum sjóði, 
ef rekja má starfsskiptin til versnandi 
heilsufars, sem leitt hafi til orkutapsins. 

 
 

hefðu orðið réttindi hans við 
áframhaldandi iðgjaldsgreiðslur skv. 
nánari skilmálum þessa kafla. Skilyrði 
framreikningsréttar eru að sjóðfélaginn 
hafi: 
a. greitt iðgjöld til sjóðsins a.m.k. þrjú af 

undanfarandi fjórum almanaksárum 
og a.m.k. kr. 60.000 hvert þessara 
þriggja ára. Hafi sjóðfélagi unnið 
reglubundið hlutastarf á tímabilinu 
skal miða við að lágmarksiðgjald hafi 
verið a.m.k. kr. 40.000. 

b. greitt iðgjöld til sjóðsins í a.m.k. sex 
mánuði á undanfarandi tólf 
mánuðum. 

c. orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum 
orkutapsins.  

d. ekki sjálfur átt sök á þátt í orkutapi 
vegna ofnotkunar áfengis, lyfja eða 
fíkniefna. 

 
Hafi sjóðfélagi skipt um starf og af þeim 
sökum hafið iðgjaldsgreiðslur til sjóðsins á 
síðustu 24 mánuðum fyrir orkutap, 
stofnast ekki réttur til framreiknings í 
þessum sjóði, ef rekja má starfsskiptin til 
versnandi heilsufars, sem leitt hafi til 
orkutapsins. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skýrara orðalag 
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 19.3   Við mat á umsókn um örorkulífeyri skal 
horft til þess hvernig styðja megi 
sjóðfélagann til endurhæfingar, þannig að 
hann öðlist á ný færi til að sinna 
tekjuskapandi verkefnum í samræmi við 
starfsgetu sína og hæfni. Skal 
trúnaðarlæknir sjóðsins, eða eftir atvikum 
annar sérfróður þjónustuaðili sem 
sjóðurinn velur, leggja mat á það hvort 
líklegt sé að skipulögð starfsendurhæfing 
muni skila árangri og hvort sjóðfélaginn 
geti náð starfsorku á ný með réttri 
endurhæfingu og þá að hve miklu leyti í 
hundraðshlutum talið. Skal þá gera 
áætlun um endurhæfinguna og umfang 
hennar. Skal sjóðurinn þá úrskurða 
umsækjanda endurhæfingarlífeyrir, 
jafnháan örorkulífeyri sem hann á rétt á 
eftir ákvæðum þessa kafla samþykkta 
sjóðsins. Sé endurhæfingarlífeyrir 
úrskurðaður skal hann ákveðinn fyrir 
minnst sex mánuði í senn og í allt að þrjú 
ár samfellt hafi endurhæfing ekki borið 
tilætlaðan árangur fyrr. Ef sérstaklega 
stendur á er heimilt að framlengja tíma 
endurhæfingar allt að tveimur árum, telji 
sjóðurinn að fengnu áliti trúnaðarlæknis 
að enn sé framfara að vænta við 
áframhaldandi endurhæfingu.  

             Heimilt er að fengnu áliti trúnaðarlæknis 

Ný grein nr. 19.3 
 
Greinin fjallar um endurhæfingarlífeyri og 
að leggja skuli áherslu á það við umsókn 
að meta hvort umsækjandi er líklegur til 
að geta náð starfsgetu á ný með 
endurhæfingu. Með úrskurði á 
endurhæfingarlífeyri er hugmyndin að 
hvetja til endurhæfingar strax við umsókn 
með skipulögðu endurhæfingarferli.  
 
Um er að ræða svipuð ákvæði og ýmsir 
aðrir lífeyrissjóðir hafa tekið inn í sínar 
samþykktir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þessi seinni hluti greinarinnar var hluti af 
grein 19.10 í eldri samþykktum. 
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eða fagaðila  að setja það skilyrði fyrir 
greiðslu endurhæfingarlífeyris, að 
sjóðfélagi fari í ráðlagða endurhæfingu, 
sem bætt gæti heilsufar hans. Endurmat á 
orkutapi skal fara fram eftir því sem 
árangur af endurhæfingunni gefur tilefni 
til. Telji sjóðurinn að fengnu áliti 
trúnaðarlæknis að þess sé ekki að vænta 
að orkutap sjóðfélaga gangi svo til baka 
að hann fái öðlast starfsgetu á ný, að 
hluta eða öllu leyti, skal úrskurða honum 
örorkulífeyri í stað endurhæfingarlífeyris.  
Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða 
lífeyrisþega sem tekur þátt í 
endurhæfingu allt að óbreyttum 
endurhæfingarlífeyri á þeim tíma sem 
endurhæfing í samræmi við ákvæði 
þessarar greinar  stendur, þrátt fyrir 
ákvæði 19.4 um tekjuathuganir og 19.12 
um breytingar á orkutapi  Sjóðurinn getur 
krafist þess að sjóðfélagi leggi fram með 
reglulegu millibili vottorð lækna og/eða 
annarra meðferðaraðila um þátttöku í 
endurhæfingu.  Synji sjóðfélagi þátttöku í 
endurhæfingu, sinni henni ekki með 
fullnægjandi hætti þannig að hún sé í 
samræmi við endurhæfingaráætlun eða 
leggi  ekki fram tilskilin vottorð er 
sjóðnum heimilt að skerða eða fella niður 
lífeyrisgreiðslur til sjóðfélagans framvegis 



24 
 

þannig að þær reiknist út frá þeirri 
forsendu að sjóðfélaginn hefði náð öllum 
þeim bata, sem endurhæfingaráætlunin 
gerði frekast ráð fyrir. Örorkulífeyrir 
verður því aðeins úrskurðaður að 
endurhæfing sé ekki líkleg til að skila 
aukinni starfsgetu að mati trúnaðarlæknis 
sjóðsins. 

19.3. Réttur til örorkulífeyris stofnast því aðeins 
að sjóðfélagi hafi orðið fyrir tekjuskerðingu 
af völdum orkutapsins. Aldrei skal 
samanlagður örorkulífeyrir og barnalífeyrir 
skv. gr. 21 vera hærri en sem nemur þeim 
tekjumissi sem sjóðfélaginn hefur 
sannanlega orðið fyrir sökum örorkunnar. 
Við mat á því hvort tekjuskerðing hafi orðið 
skal leggja til grundvallar meðaltal tekna 
sjóðfélaga síðustu fjögur almanaksár fyrir 
orkutapið, svo kallaðar viðmiðunartekjur, 
sbr. a) lið gr. 19.5. um framreikning. Heimilt 
er að miða við meðaltal tekna síðustu þrjú 
almanaksárin fyrir orkutapið vegna 
sjóðfélaga sem fengið hefur úrskurðaðan 
örorkulífeyri fyrir 1. janúar 2007 sbr. einnig 
a) lið gr. 19.5  Í úrskurði um lífeyri skal 
jafnframt greina hvaða heildartekjur eru 
lagðar til grundvallar útreikningi, svo 
sjóðfélaga megi vera ljóst við hvaða mörk 
lækkun örorkulífeyris vegna tekna er 
miðað. Tekjumissir telst mismunur 

19.34 Réttur til örorkulífeyris stofnast því aðeins 
að sjóðfélagi hafi orðið fyrir 
tekjuskerðingu af völdum orkutapsins. 
Aldrei skal samanlagður örorkulífeyrir og 
barnalífeyrir skv. gr. 21 vera hærri en sem 
nemur þeim tekjumissi sem sjóðfélaginn 
hefur sannanlega orðið fyrir sökum 
örorkunnar. Við mat á því hvort 
tekjuskerðing hafi orðið skal leggja til 
grundvallar meðaltal tekna sjóðfélaga 
síðustu fjögur almanaksár fyrir orkutapið, 
svo kallaðar viðmiðunartekjur, sbr. a) lið 
gr. 19.56. um framreikning. Heimilt er að 
miða við meðaltal tekna síðustu þrjú 
almanaksárin fyrir orkutapið vegna 
sjóðfélaga sem fengið hefur úrskurðaðan 
örorkulífeyri fyrir 1. janúar 2007 sbr. 
einnig a) lið gr. 19.56  Í úrskurði um lífeyri 
skal jafnframt greina hvaða heildartekjur 
eru lagðar til grundvallar útreikningi, svo 
sjóðfélaga megi vera ljóst við hvaða mörk 
lækkun örorkulífeyris vegna tekna er 

Eldri grein 19.3 verður 19.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilvísanir breytast úr 19.5 í 19.6 
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viðmiðunartekna annars vegar og 
heildartekna eftir að örorka hefur verið 
metin þar með taldar tekjur af lífeyris- og 
bótagreiðslum frá almannatryggingum og 
lífeyrissjóðum og kjarsamningsbundnum 
tryggingabótum vegna örorkunnar.  
Viðmiðunartekjur samkvæmt þessari grein 
eru heildartekjur sjóðfélaga framreiknaðar 
með vísitölu neysluverðs.  Sé þetta fjögurra 
ára meðaltal sjóðfélaganum óhagstætt 
vegna sjúkdómsforfalla er sjóðsstjórn 
heimilt að leggja til grundvallar meðaltal 
tekna allt að 8 ár aftur í tímann í samræmi 
við reglu í a.lið gr. 19.5.  Samanburður á 
tekjum örorkulífeyrisþega við 
viðmiðunartekjur skal fara fram árlega eða 
oftar.  
Örorkulífeyrisþega er skylt að veita 
sjóðnum upplýsingar um tekjur sínar skv. 
launaframtali, sé þess óskað þ.m.t. að 
heimila aðgang sjóðsins að staðgreiðsluskrá 
ríkisskattstjóra á hverjum tíma, á rafrænu 
formi. Heimilt er að fresta eða fella niður 
greiðslur lífeyris, veiti sjóðfélagi ekki 
umbeðnar upplýsingar. Veiti sjóðfélagi 
rangar eða villandi upplýsingar um tekjur 
sínar þ.m.t. vegna tekna sem ekki hafa 
verið gefnar upp til ríkisskattstjóra, er 
heimilt að skerða eða fella niður lífeyri til 
viðkomandi sjóðfélaga.  

miðað. Tekjumissir telst mismunur 
viðmiðunartekna annars vegar og 
heildartekna eftir að örorka hefur verið 
metin þar með taldar tekjur af lífeyris- og 
bótagreiðslum frá almannatryggingum og 
lífeyrissjóðum og kjarsamningsbundnum 
tryggingabótum vegna örorkunnar.  
Viðmiðunartekjur samkvæmt þessari 
grein eru heildartekjur sjóðfélaga 
framreiknaðar með vísitölu neysluverðs.  
Sé þetta fjögurra ára meðaltal 
sjóðfélaganum óhagstætt vegna 
sjúkdómsforfalla er sjóðsstjórn heimilt að 
leggja til grundvallar meðaltal tekna allt 
að 8 ár aftur í tímann í samræmi við reglu 
í a.lið gr. 19.5.  Samanburður á tekjum 
örorkulífeyrisþega við viðmiðunartekjur 
skal fara fram árlega eða oftar.  
Örorkulífeyrisþega er skylt að veita 
sjóðnum upplýsingar um tekjur sínar skv. 
launaframtali, sé þess óskað þ.m.t. að 
heimila aðgang sjóðsins að 
staðgreiðsluskrá ríkisskattstjóra á hverjum 
tíma, á rafrænu formi. Heimilt er að fresta 
eða fella niður greiðslur lífeyris, veiti 
sjóðfélagi ekki umbeðnar upplýsingar. 
Veiti sjóðfélagi rangar eða villandi 
upplýsingar um tekjur sínar þ.m.t. vegna 
tekna sem ekki hafa verið gefnar upp til 
ríkisskattstjóra, er heimilt að skerða eða 
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 fella niður lífeyri til viðkomandi 
sjóðfélaga. 

19.4. Þegar skilyrði 19.1. um iðgjaldagreiðslutíma 
eru uppfyllt miðast hámark örorkulífeyris 
við áunninn lífeyrisrétt samkvæmt 17. gr. 
að viðbættum lífeyri sem svarar til þeirra 
réttinda sem ætla má að sjóðfélaginn hefði 
áunnið sér með iðgjaldsgreiðslum fram til 
65 ára aldurs, reiknað samkvæmt grein 
19.5. Framreikningur skv. 19.5 er misjafn 
eftir aðstæðum sjóðfélaga, en sjóðfélagar 
sem búa við sambærilegar aðstæður fá þó 
ávallt sambærilegan framreikning.  
Eigi sjóðfélaginn jafnframt rétt á 
örorkulífeyri úr öðrum sjóði skal hann því 
aðeins fá lífeyri úr þessum sjóði vegna 
ókomins tíma, að hann hafi síðast greitt 
iðgjöld til þessa sjóðs sbr. þó ákvæði 
samkomulags um samskipti lífeyrissjóða.  

 

19.45 Þegar skilyrði 19.1. um 
iðgjaldagreiðslutíma eru uppfyllt miðast 
hámark örorkulífeyris við áunninn 
lífeyrisrétt miðað við iðgjaldasjóð 
samkvæmt 17. gr. 19.1 að viðbættum 
lífeyri sem svarar til þeirra réttinda sem 
ætla má að sjóðfélaginn hefði áunnið sér 
með iðgjaldsgreiðslum fram til 65 ára 
aldurs, reiknað samkvæmt grein 19.56 og 
töflu IV í viðauka A. Framreikningur skv. 
19.56 er misjafn eftir aðstæðum 
sjóðfélaga, en sjóðfélagar sem búa við 
sambærilegar aðstæður fá þó ávallt 
sambærilegan framreikning.  
Eigi sjóðfélaginn jafnframt rétt á 
örorkulífeyri úr öðrum sjóði skal hann því 
aðeins fá lífeyri úr þessum sjóði vegna 
ókomins tíma, að hann hafi síðast greitt 
iðgjöld til þessa sjóðs sbr. þó ákvæði 
samkomulags um samskipti lífeyrissjóða. 
Eigi sjóðfélagi rétt til framreiknings skal 
lífeyrissjóðurinn, samhliða greiðslu 
lífeyris, skrá framlag til iðgjaldasjóðs 
sjóðfélaga í samræmi við það iðgjald sem 
lagt er til grundvallar framreikningi, eftir 
ákvæðum greina 19.6 og 19.8 og töflu I í 
viðauka A. Framlagið tekur sömu 
breytingum og greiðsla örorkulífeyris. 

Eldri grein 19.4 verður grein 19.5 
 
Vísað er í iðgjaldasjóð og 19.1 í stað 17.gr. 
Talið nákvæmara þar sem 19.1 skilgreinir 
hvernig iðgjaldasjóði er breytt í 
örorkulífeyri. 
 
 
Greina tilvísun breytt og vísað til 
sérstakrar töflu um framreikning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Við bætist ákvæði um að lagt skuli í 
iðgjaldasjóð sjóðfélaga á meðan hann er á 
örorkulífeyri í samræmi iðgjaldið sem 
notað var til framreiknings og þannig eru 
mynduð eftirlaunaréttindi vegna þess 
tíma og breytast í samræmi við breytingar 
á iðgjaldasjóði. Framreikningsréttindi 
breytast þannig ekki sjálfkrafa í 
eftirlaunaréttindi þegar farið er á 
eftirlaun.  
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19.5 
19.6 
19.7 
19.8 
19.9 

19.56 Tilvísanir breytast úr 19.4 í 19.5 og töflu I í 
IV 

19.67 
19.78 
19.89 
19.910 Tilvísun breytist úr 19.10 í 19.11  

Eldri greinar 19.5 til 19.9 verða greinar nr. 
19.6 til 19.10. Þá breytast tilvísanir í nýjum 
greinum 19.6 og 19.10 vegna þessara 
númerabreytinga. 

19.10 Örorkumat skal framkvæmt af 
trúnaðarlækni sjóðsins, tryggingalækni eða 
teymi sérfræðinga sem hefur fagþekkingu á 
þessu sviði. Örokumat skal miðast við 
læknisfræðilegar forsendur og fylgja reglum 
um örorkumat sem settar hafa verið. Við 
mat á orkutapi skal sérstaklega líta til þess 
hver starfshæfni og vinnugeta viðkomandi 
umsækjanda er og möguleikar hans til að 
ná aftur bata og starfsgetu með réttri 
endurhæfingu 
Skylt er öryrkja sem sækir um örorkulífeyri 
úr sjóðnum eða nýtur slíks lífeyris að láta 
stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um 
heilsufar sitt, sem nauðsynlegar eru til að 
dæma um rétt hans til lífeyris og ef 
nauðsynlegt er, gangast undir 
læknisskoðun hjá trúnaðarlækni sjóðsins 
eða öðrum lækni eða 
heilbrigðisstarfsmanni sem hann vísar til. 
Berist ekki fullnægjandi gögn og 
upplýsingar frá sjóðfélaga og hann sinnir 
ekki tilmælum sjóðsins þar að lútandi skal 
umsókn hans vísað frá. Sama gildir ef 

19.101 Örorkumat skal framkvæmt af 
trúnaðarlækni sjóðsins, tryggingalækni 
eða teymi sérfræðinga sem hefur 
fagþekkingu á þessu sviði. Örokumat skal 
miðast við læknisfræðilegar forsendur og 
fylgja reglum um örorkumat sem settar 
hafa verið. Við mat á orkutapi skal 
sérstaklega líta til þess hver starfshæfni 
og vinnugeta viðkomandi umsækjanda er 
og möguleikar hans til að ná aftur bata og 
starfsgetu með réttri endurhæfingu 
Skylt er öryrkja sem sækir um 
örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur slíks 
lífeyris að láta stjórn sjóðsins í té allar þær 
upplýsingar um heilsufar sitt, sem 
nauðsynlegar eru til að dæma um rétt 
hans til lífeyris og ef nauðsynlegt er, 
gangast undir læknisskoðun hjá 
trúnaðarlækni sjóðsins eða öðrum lækni 
eða heilbrigðisstarfsmanni sem hann vísar 
til. Berist ekki fullnægjandi gögn og 
upplýsingar frá sjóðfélaga og hann sinnir 
ekki tilmælum sjóðsins þar að lútandi skal 
umsókn hans vísað frá og telst hún þá úr 

Eldri grein 19.10 verður 19.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nánari skýring á því hvað frávísun þýðir. 
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fullnægjandi upplýsingum er ekki skilað við 
endurmat á örorku sbr. gr.19.9. 
Heimilt er að fengnu áliti trúnaðarlæknis 
eða fagaðila  að setja það skilyrði fyrir 
greiðslu örorkulífeyris, að sjóðfélagi fari í 
endurhæfingu, sem bætt gæti heilsufar 
hans. Endurmat á orkutapi skal fara fram að 
lokinni endurhæfingu. Stjórn sjóðsins er 
heimilt að greiða örorkulífeyrisþega sem 
tekur þátt í endurhæfingu allt að 
óbreyttum lífeyri á þeim tíma sem 
samningur um endurhæfingu stendur, þrátt 
fyrir ákvæði 19.3 um tekjuathuganir og 
19.11 um breytingar á orkutapi.  Í 
örorkumati er heimilt að krefjast þess að 
metið sé sérstaklega hvort sjóðfélaginn geti 
náð starfsorku á ný með réttri 
endurhæfingu og þá að hve miklu leyti í 
hundraðshlutum talið.  Ef svo er, þá skal 
fylgja í örorkumatinu endurhæfingaráætlun 
fyrir sjóðfélagann, sem honum ber að fara 
eftir.  Sjóðurinn getur krafist þess að 
sjóðfélagi leggi fram með reglulegu millibili 
vottorð lækna og/eða annarra 
meðferðaraðila um þátttöku í 
endurhæfingu.  Sinni sjóðfélagi ekki 
endurhæfingu í samræmi við 
endurhæfingaráætlun eða leggi hann ekki 
fram tilskilin vottorð er sjóðnum heimilt að 
skerða eða fella niður lífeyrisgreiðslur til 

gildi fallin. Sama gildir ef fullnægjandi 
upplýsingum er ekki skilað við endurmat á 
örorku sbr. gr.19.910. 

             Heimilt er að fengnu áliti trúnaðarlæknis 
eða fagaðila  að setja það skilyrði fyrir 
greiðslu örorkulífeyris, að sjóðfélagi fari í 
endurhæfingu, sem bætt gæti heilsufar 
hans. Endurmat á orkutapi skal fara fram 
að lokinni endurhæfingu. Stjórn sjóðsins 
er heimilt að greiða örorkulífeyrisþega 
sem tekur þátt í endurhæfingu allt að 
óbreyttum lífeyri á þeim tíma sem 
samningur um endurhæfingu stendur, 
þrátt fyrir ákvæði 19.3 um tekjuathuganir 
og 19.11 um breytingar á orkutapi.  Í 
örorkumati er heimilt að krefjast þess að 
metið sé sérstaklega hvort sjóðfélaginn 
geti náð starfsorku á ný með réttri 
endurhæfingu og þá að hve miklu leyti í 
hundraðshlutum talið.  Ef svo er, þá skal 
fylgja í örorkumatinu 
endurhæfingaráætlun fyrir sjóðfélagann, 
sem honum ber að fara eftir.  Sjóðurinn 
getur krafist þess að sjóðfélagi leggi fram 
með reglulegu millibili vottorð lækna 
og/eða annarra meðferðaraðila um 
þátttöku í endurhæfingu.  Sinni sjóðfélagi 
ekki endurhæfingu í samræmi við 
endurhæfingaráætlun eða leggi hann ekki 
fram tilskilin vottorð er sjóðnum heimilt 

 
Tilvísun breytist úr 19.9 í 19.10 
 
Seinni hluti greinarinnar er færður úr 
þessari grein í nýja grein 19.3 
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sjóðfélagans framvegis þannig að þær 
reiknist út frá þeirri forsendu að 
sjóðfélaginn hefði náð öllum þeim bata, 
sem endurhæfingaráætlunin gerði frekast 
ráð fyrir. 

 

að skerða eða fella niður lífeyrisgreiðslur 
til sjóðfélagans framvegis þannig að þær 
reiknist út frá þeirri forsendu að 
sjóðfélaginn hefði náð öllum þeim bata, 
sem endurhæfingaráætlunin gerði frekast 
ráð fyrir. 

19.11 19.112 Eldri grein 19.11 verður 19.12 

19.12 Örorkulífeyrir fellur niður við 67 ára aldur 
og eins ef starfsorka eykst eða tekjur aukast 
þannig að skilyrðum gr. 19.1. er ekki lengur 
fullnægt. Áunnin réttindi örorkulífeyrisþega 
skulu hverju sinni nema áunnum réttindum 
við fyrsta úrskurð örorku að viðbættum 
réttindum vegna: 

a. framreiknaðra réttinda í hlutfalli við 
hundraðshluta örorkulífeyris af 
hámarksörorkulífeyri eins og hann 
hefur verið hverju sinni.  

b. aukningar- eða skerðingarréttinda 
sem kann að hafa verið úthlutað 
eftir að taka örorkulífeyris hófst. 

c. réttinda sem örorkulífeyrisþeginn 
kann að hafa unnið sér inn eftir 
úrskurð örorku. 

 
Til frádráttar ellilífeyri sjóðfélaga, þannig 
reiknuðum, skal síðan koma sá ellilífeyrir, 
sem hann hefur afsalað sér samkvæmt 
greinum 16.10 og 18.7. 

 

19.123 Örorkulífeyrir fellur niður við 67 ára aldur 
og eins ef starfsorka eykst eða tekjur 
aukast þannig að skilyrðum gr. 19.1. er 
ekki lengur fullnægt. Við 67 ára aldur skal 
örorkulífeyrisþega úrskurðuð eftirlaun í 
samræmi við stöðu iðgjaldasjóðs og töflu 
II í viðauka A.  Áunnin réttindi 
örorkulífeyrisþega skulu hverju sinni 
nema áunnum réttindum við fyrsta 
úrskurð örorku að viðbættum réttindum 
vegna: 

a. framreiknaðra réttinda í hlutfalli við 
hundraðshluta örorkulífeyris af 
hámarksörorkulífeyri eins og hann 
hefur verið hverju sinni.  

b. aukningar- eða skerðingarréttinda 
sem kann að hafa verið úthlutað eftir 
að taka örorkulífeyris hófst. 

c. réttinda sem örorkulífeyrisþeginn 
kann að hafa unnið sér inn eftir 
úrskurð örorku. 

 
Til frádráttar eftirlaunum ellilífeyri 

Eldri grein 19.12 verður 19.13 
 
 
Ný ákvæði koma inn um breytingu á 
iðgjaldasjóði yfir í eftirlaun, enda hefur 
örorkulífeyrisþegi safnað í iðgjaldasjóð 
allan tímann sem hann hefur verið á 
örorkulífeyri sbr. ákvæði gr. 19.5 
 
Eldri ákvæði um hvernig 
örorkulífeyrisréttindi breytast í 
ellilífeyrisréttindi eru felld út.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellilífeyrir breytist í eftirlaun 
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sjóðfélaga, þannig reiknuðum, skulual 
síðan koma þausá eftirlaunellilífeyrir, sem 
hann hefur afsalað sér samkvæmt 
greinum 16.10 og 18.7. 

 

20. Makalífeyrir. 
20.1 Nú andast sjóðfélagi, sem greitt hefur til 

tryggingadeildar sjóðsins og uppfyllir a.m.k. 
eitt eftirtalinna skilyrða: 

 
a. naut elli- eða örorkulífeyris úr 

tryggingadeild sjóðsins 
b. hafði greitt til tryggingadeildar 

sjóðsins a.m.k. 24 mánuði á 
undanfarandi 36 mánuðum 

c. hafði greitt til tryggingadeildar 
sjóðsins a.m.k. 6 mánuði á 
undanfarandi 12 mánuðum  

 
             og lætur eftir sig maka, og á þá hinn 

eftirlifandi maki rétt til lífeyris úr sjóðnum 
meðan skilyrði 20.3, 20.4, eða 20.5 eru 
uppfyllt. 

20. Makalífeyrir. 
20.1 Nú andast sjóðfélagi, sem greitt hefur til 

tryggingadeildar sjóðsins og uppfyllir 
a.m.k. eitt eftirtalinna skilyrða: 

 
a. naut eftirlaunaelli- eða örorkulífeyris 

úr tryggingadeild sjóðsins 
b. hafði greitt til tryggingadeildar sjóðsins 

a.m.k. 24 mánuði á undanfarandi 36 
mánuðum 

c. hafði greitt til tryggingadeildar sjóðsins 
a.m.k. 6 mánuði á undanfarandi 12 
mánuðum  

 
             og lætur eftir sig maka, og á þá hinn 

eftirlifandi maki rétt til lífeyris úr sjóðnum 
meðan skilyrði 20.3, 20.4, eða 20.5 eru 
uppfyllt. 

 
 
 
 
 
Ellilífeyrir breytist í eftirlaun 

20.5 Makalífeyrisréttindi eru hverju sinni 50% af 
elli- eða örorkulífeyrisréttindum 
sjóðfélagans, hvort sem gefur hærri rétt við 
fráfall. Hér er miðað við öll 
ellilífeyrisréttindi, sem sjóðfélaginn hefur 
áunnið sér og því ekki dregin frá þau 
réttindi, sem hann kann að hafa afsalað sér 

20.5 Makalífeyrisréttindi eru hverju sinni 50% 
af eftirlaunaelli- eða 
örorkulífeyrisréttindum sjóðfélagans, 
hvort sem gefur hærri rétt við fráfall. Hér 
er miðað við öll 
eftirlaunaellilífeyrisréttindi, sem 
sjóðfélaginn hefur áunnið sér og því ekki 

 
Ellilífeyrir breytist í eftirlaun 
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samkvæmt gr. 18.7 (um skiptingu 
ellilífeyrisréttinda). Veiti dauðsfallið hinum 
eftirlifandi maka jafnframt rétt til lífeyris úr 
öðrum sjóði skal hann því aðeins fá lífeyri 
úr þessum sjóði vegna ókomins tíma að 
hann hafi síðast greitt iðgjöld til hans.  
Áunnin réttindi makalífeyrisþega skulu 
hverju sinni nema áunnum réttindum við 
úrskurð makalífeyris að viðbættum 
réttindum vegna:  

a. framreiknaðra réttinda í hlutfalli við 
hundraðshluta makalífeyris af       
hámarksmakalífeyri eins og hann 
hefur verið hverju sinni.   

b.  aukningar- eða skerðingarréttinda 
sem kann að hafa verið úthlutað 
eftir að taka makalífeyris hófst.   

c.  hafi hinn látni notið örorkulífeyris 
frá sjóðnum bætast einnig við 
réttindi sem örorkulífeyrisþeginn 
kann að hafa unnið sér inn eftir 
úrskurð örorku.  

 

dregin frá þau réttindi, sem hann kann að 
hafa afsalað sér samkvæmt gr. 18.7 (um 
skiptingu eftirlaunaellilífeyrisréttinda). 
Veiti dauðsfallið hinum eftirlifandi maka 
jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum sjóði 
skal hann því aðeins fá lífeyri úr þessum 
sjóði vegna ókomins tíma að hann hafi 
síðast greitt iðgjöld til hans.  Áunnin 
réttindi makalífeyrisþega skulu hverju 
sinni nema áunnum réttindum við úrskurð 
makalífeyris að viðbættum réttindum 
vegna:  

a. framreiknaðra réttinda í hlutfalli 
við hundraðshluta makalífeyris af       
hámarksmakalífeyri eins og hann 
hefur verið hverju sinni.   

b.  aukningar- eða skerðingarréttinda 
sem kann að hafa verið úthlutað 
eftir að taka makalífeyris hófst.   

c.  hafi hinn látni notið örorkulífeyris 
frá sjóðnum bætast einnig við 
réttindi sem örorkulífeyrisþeginn 
kann að hafa unnið sér inn eftir 
úrskurð örorku.  

 

21. Barnalífeyrir 
21.1  Nú andast sjóðfélagi og eiga þá börn hans 

og kjörbörn yngri en 18 ára rétt til 
barnalífeyris úr sjóðnum eins og nánar er 
kveðið á um í þessum kafla, enda hafi hinn 

21. Barnalífeyrir 
21.1  Nú andast sjóðfélagi og eiga þá börn hans 

og kjörbörn yngri en 18 ára rétt til 
barnalífeyris úr sjóðnum eins og nánar er 
kveðið á um í þessum kafla, enda hafi 

Ekki eru efnislegar breytingar á 
21.greininni, en ákvæðum er endurraðað 
til að ljóst sé hvaða ákvæði eiga við um 
barnalífeyri vegna fráfalls sjóðfélaga og 
barnalífeyri samhliða örorkulífeyri. Þá eru 
tekin af öll tvímæli að barnalífeyrir vegna 
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látni 
a.  greitt iðgjöld til sjóðsins 24 af 36 

síðustu mánuðum fyrir andlátið eða 
6 mánuði af undanfarandi 12 eða 

b. notið ellilífeyris eða örorkulífeyris úr 
sjóðnum sem svarar til minnst 
10.000 kr. á mánuði. 

 
Við mat á því hvort framangreindum 
skilyrðum er fullnægt er sjóðstjórn rétt að 
hafa hliðsjón af efnisreglu greinar 19.2. 

 

hinn látni 
a.  greitt iðgjöld til sjóðsins 24 af 36 

síðustu mánuðum fyrir andlátið 
eða 6 mánuði af undanfarandi 12 
eða 

b. notið eftirlaunaellilífeyris eða 
örorkulífeyris úr sjóðnum sem 
svarar til minnst 10.000 kr. á 
mánuði. 

 
Við mat á því hvort framangreindum skilyrðum er 
fullnægt er sjóðstjórn rétt að hafa hliðsjón af 
efnisreglu greinar 19.2. Fósturbörn og stjúpbörn, 
sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu 
leyti, fyrir andlát eiga einnig rétt til barnalífeyris 
úr sjóðunum. Skulu lífeyrisgreiðslur sjóðsins til 
slíkra barna vera hinar sömu og vera myndu, ef 
um börn eða  kjörbörn væri að ræða. Við 
ættleiðingu barns með erlent ríkisfang, sem 
búsett er erlendis, skulu tímamörk skv. þessum 
kafla miðast við útgáfudag gildandi vilyrðis eða 
forsamþykkis dómsmálaráðu-neytis í stað 
dagsetningar ættleiðingarleyfis. Barnalífeyrir 
greiðist til barns látins sjóðfélaga skv. nánari 
ákvæðum þessarar greinar.  

fráfalls greiðist til barns, en barnalífeyrir 
vegna örorku greiðist til lífeyrisþegans. 
Greinar 21.1 til 21.4 fjalla um barnalífeyri 
vegna látins sjóðfélaga, en greinar 21.5 til 
21.8 um barnalífeyri vegna örorku. 
 
 
 
 
 
 
Ákvæði sem voru áður í grein 21.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skýrt tekið fram að barnalífeyrir vegna 
látins sjóðfélaga greiðist til barns. 

21.2  Barnalífeyrir greiðist einnig með börnum 
sjóðfélaga, sem nýtur örorkulífeyris úr 
sjóðnum, enda séu þau fædd eða ættleidd 
fyrir orkutap eða á næstu 12 mánuðum þar 
á eftir. Ef örorka sjóðfélaga er metin lægri 

21.2  Barnalífeyrir greiðist einnig með börnum 
sjóðfélaga, sem nýtur örorkulífeyris úr 
sjóðnum, enda séu þau fædd eða 
ættleidd fyrir orkutap eða á næstu 12 
mánuðum þar á eftir. Ef örorka sjóðfélaga 

Ákvæði um barnalífeyri vegna barna 
örorkulífeyrisþega færð í grein 21.5 
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en 100% skal barnalífeyrir vera hlutfallslega 
lægri. Barnalífeyrir sem greiddur er vegna 
örorku sjóðfélaga fellur ekki niður þó að 
sjóðfélaginn nái ellilífeyrisaldri. 

 

er metin lægri en 100% skal barnalífeyrir 
vera hlutfallslega lægri. Barnalífeyrir sem 
greiddur er vegna örorku sjóðfélaga fellur 
ekki niður þó að sjóðfélaginn nái 
ellilífeyrisaldri. 

             Hafi sjóðfélagi á viðmiðunartímabili skv. 
21.1 greitt iðgjald að meðaltali af mjög 
lágum iðgjaldsstofni, kr. 50.000 eða 
lægra, skal lækka barnalífeyri hlutfallslega 
þar til hann fellur niður hafi iðgjaldsstofn 
svarað til minna en helmings af 
ofangreindri viðmiðun. 

 

 
 
 
 
 
 
Ákvæði sem voru áður í grein 21.3 

21.3  Hafi sjóðfélagi á viðmiðunartímabili skv. 
21.1 greitt iðgjald að meðaltali af mjög 
lágum iðgjaldsstofni, kr. 50.000 eða lægra, 
skal lækka barnalífeyri hlutfallslega þar til 
hann fellur niður hafi iðgjaldsstofn svarað 
til minna en helmings af ofangreindri 
viðmiðun. Með sama hætti skal lækka 
barnalífeyri hlutfallslega með börnum elli- 
eða örorku-lífeyrisþega séu réttindi þeirra 
svo takmörkuð að lífeyrir sé  lægri en kr. 
20.000 á mánuði og  falla greiðslur 
barnalífeyris niður sé elli- eða örorkulífeyrir 
foreldris minni  en kr. 10.000 á mánuði.  

 

21.3  Hafi sjóðfélagi á viðmiðunartímabili skv. 
21.1 greitt iðgjald að meðaltali af mjög 
lágum iðgjaldsstofni, kr. 50.000 eða 
lægra, skal lækka barnalífeyri hlutfallslega 
þar til hann fellur niður hafi iðgjaldsstofn 
svarað til minna en helmings af 
ofangreindri viðmiðun. Með sama hætti 
skal lækka barnalífeyri hlutfallslega með 
börnum elli- eða örorku-lífeyrisþega séu 
réttindi þeirra svo takmörkuð að lífeyrir 
sé  lægri en kr. 20.000 á mánuði og  falla 
greiðslur barnalífeyris niður sé elli- eða 
örorkulífeyrir foreldris minni  en kr. 
10.000 á mánuði. 

             Veiti fráfall sjóðfélagans börnunum 
jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum 
lífeyrissjóði skal lífeyrir úr þessum sjóði þó 

Ákvæði færð í grein 21.2 
 
 
 
 
Ákvæði færð í grein 21.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ákvæði sem voru áður í grein 21.4 
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bundinn því skilyrði að sjóðfélaginn hafi 
síðast greitt iðgjöld til þessa sjóðs. 

21.4  Veiti fráfall sjóðfélagans börnunum 
jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum 
lífeyrissjóði skal lífeyrir úr þessum sjóði þó 
bundinn því skilyrði að sjóðfélaginn hafi 
síðast greitt iðgjöld til þessa sjóðs. 

 

21.4  Veiti fráfall sjóðfélagans börnunum 
jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum 
lífeyrissjóði skal lífeyrir úr þessum sjóði þó 
bundinn því skilyrði að sjóðfélaginn hafi 
síðast greitt iðgjöld til þessa sjóðs. 

             Barnalífeyrir sem greiddur er  hverju barni 
látins sjóðfélaga er kr. 7.500 á mánuði. 
Fjárhæð þessi skal breytast í hlutfalli við 
breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við 
grunnvísitölu 173,5 stig. Barnalífeyrir 
greiðist til 18 aldurs barnsins. 

Ákvæði færð í grein 21.3 
 
 
 
 
 
Ákvæði sem voru áður í 21.5. Áréttaðað 
barnalífeyrir vegna látins sjóðfélaga 
greiðast til barns. 

21.5  Fullur barnalífeyrir sem greiddur er með 
barni örorkulífeyrisþega er kr. 5.500 á 
mánuði. Barnalífeyrir sem greiddur er með 
hverju barni látins sjóðfélaga er kr. 7.500 á 
mánuði. Fjárhæðir þessar skulu breytast í 
hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs 
miðað við grunnvísitölu 173,5 stig.  

 

21.5  Fullur barnalífeyrir sem greiddur er með 
barni örorkulífeyrisþega er kr. 5.500 á 
mánuði. Barnalífeyrir sem greiddur er 
með hverju barni látins sjóðfélaga er kr. 
7.500 á mánuði. Fjárhæðir þessar skulu 
breytast í hlutfalli við breytingu á vísitölu 
neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 
stig.  

             Barnalífeyrir einnig greiðist með börnum 
sjóðfélaga, sem nýtur örorkulífeyris úr 
sjóðnum, enda séu þau fædd eða 
ættleidd fyrir orkutap eða á næstu 12 
mánuðum þar á eftir. Ef örorka sjóðfélaga 
er metin lægri en 100% skal barnalífeyrir 
vera hlutfallslega lægri. Barnalífeyrir sem 
greiddur er vegna örorku sjóðfélaga fellur 
ekki niður þó að sjóðfélaginn nái 

Ákvæðin færð annars vegar í grein 21.4 
(vegna látins sjóðfélaga) og hins vegar í 
nýja grein 21.8 (vegna örorkulífeyrisþega) 
 
 
 
 
 
 
Ákvæði sem áður voru í grein 21.2 
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eftirlaunaaldri. Barnalífeyrir sem greiddur 
er með barn örorulífeyrisþega greiðist til 
lífeyrisþegans skv. nánari ákvæðum 
þessarar greinar. 

Áréttað að barnalífeyris sem greiddur er 
með börnum örorkulífeyrisþega greiðist til 
lífeyrisþegans 

21.6  Fósturbörn og stjúpbörn, sem sjóðfélagi 
hefur framfært að mestu eða öllu leyti, fyrir 
orkutap, skulu eiga rétt á barnalífeyri. Skulu 
lífeyrisgreiðslur sjóðsins vegna slíkra barna 
vera hinar sömu og vera myndu, ef um 
börn eða kjörbörn væri að ræða. Við 
ættleiðingu barns með erlent ríkisfang, sem 
búsett er erlendis, skulu tímamörk skv. 
þessum kafla miðast við útgáfudag gildandi 
vilyrðis eða forsamþykkis 
dómsmálaráðuneytis í stað dagsetningar 
ættleiðingarleyfis. 

21.6  Fósturbörn og stjúpbörn, sem sjóðfélagi 
hefur framfært að mestu eða öllu leyti, 
fyrir orkutap, skulu eiga rétt á 
barnalífeyri. Skulu lífeyrisgreiðslur 
sjóðsins vegna slíkra barna vera hinar 
sömu og vera myndu, ef um börn eða 
kjörbörn væri að ræða. Við ættleiðingu 
barns með erlent ríkisfang, sem búsett er 
erlendis, skulu tímamörk skv. þessum 
kafla miðast við útgáfudag gildandi 
vilyrðis eða forsamþykkis 
dómsmálaráðuneytis í stað dagsetningar 
ættleiðingarleyfis.  

             Lækka  skal  barnalífeyri hlutfallslega með 
börnum örorkulífeyrisþega séu réttindi 
þeirra svo takmörkuð að lífeyrir sé  lægri 
en kr. 20.000 á mánuði og  falla greiðslur 
barnalífeyris niður sé  örorkulífeyrir 
sjóðfélaga minni  en kr. 10.000 á mánuði. 

Ákvæði færð í grein 21.1 vegna látins 
sjóðfélaga og í grein 21.7 vegna 
örorkulífeyrisþega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ákvæði sem áður voru í grein 21.3 

21.7  Barnalífeyrir greiðist framfæranda barns til 
18 ára aldurs barnsins. 

 

21.7  Barnalífeyrir greiðist framfæranda barns 
til 18 ára aldurs barnsins. 

              Greiða skal barnalífeyri með 
fósturbörnum og stjúpbörnum, sem 
sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða 
öllu leyti, fyrir orkutap. Skulu 
lífeyrisgreiðslur sjóðsins vegna slíkra 

Ákvæði færð í grein 21.4 og 21.8 
 
 
Ákvæði sem áður voru í grein 21.6 
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barna vera hinar sömu og vera myndu, ef 
um börn eða  kjörbörn væri að ræða. Við 
ættleiðingu barns með erlent ríkisfang, 
sem búsett er erlendis, skulu tímamörk 
skv. þessum kafla miðast við útgáfudag 
gildandi vilyrðis eða forsamþykkis 
dómsmálaráðu-neytis í stað dagsetningar 
ættleiðingarleyfis. 

 21.8 Fullur barnalífeyrir sem greiddur er með 
barni örorkulífeyrisþega er kr. 5.500 á 
mánuði. Fjárhæð þessi skal breytast í 
hlutfalli við breytingu á vísitölu 
neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 
stig. Barnalífeyrir greiðist til 18 aldurs 
barnsins. Breyting á örorkulífeyri í 
eftirlaun hefur ekki áhrif á greiðslu 
barnalífeyris. 

 

Ný grein. Ákvæðin voru áður í greinum 
21.5, 21.7 og 21.2 
 
 
 
 
   

22.2 Réttur til elli-, örorku- og makalífeyris fellur 
ekki niður, þótt sjóðfélagi hætti 
iðgjaldagreiðslu. Rétturinn miðast þá 
einungis við áunnin geymd réttindi sbr. þó 
22.1.  

22.2 Réttur til eftirlaunaelli-, örorku- og 
makalífeyris fellur ekki niður, þótt 
sjóðfélagi hætti iðgjaldagreiðslu. 
Rétturinn miðast þá einungis við áunnin 
geymd réttindi sbr. þó 22.1.  

Ellilífeyrir breytist í eftirlaun 

24.1 Heimilt er að flytja iðgjöld og þar með 
réttindi sem þeim fylgja milli lífeyrissjóða 
þegar að töku lífeyris kemur. Aðild að 
tryggingadeild sjóðsins fellur niður ef 
sjóðfélagi fær útborguð réttindi sín í einu 
lagi eða þau flytjast skv. samskiptareglum 
lífeyrissjóða í annan lífeyrissjóð. Telst sá 

24.1 Sjóðnum er Hheimilt er að flytja iðgjöld 
og þar með         réttindi sem þeim fylgja 
milli lífeyrissjóða þegar að töku lífeyris 
kemur. Aðild að tryggingadeild sjóðsins 
fellur niður ef sjóðfélagi fær útborguð 
réttindi sín í einu lagi eða þau flytjast skv. 
samskiptareglum lífeyrissjóða í annan 

Áréttað að þetta er heimild sem sjóðurinn 
hefur, en ekki einstakir sjóðfélagar. 
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sem réttindin átti þá ekki lengur til 
sjóðfélaga í sjóðnum, enda sé hann ekki 
aðili að öðrum deildum sjóðsins. 
 

lífeyrissjóð. Telst sá sem réttindin átti þá 
ekki lengur til sjóðfélaga í sjóðnum, enda 
sé hann ekki aðili að öðrum deildum 
sjóðsins. 

24.2 Heimilt er stjórn sjóðsins að gera samninga 
við aðra lífeyrissjóði um tilhögun 
réttindaflutnings o.fl. Í slíkum samningum 
má víkja frá biðtíma og bótaákvæðum 
reglugerðar þessarar í því skyni að koma í 
veg fyrir niðurfall réttinda, þegar sjóðfélagi 
skiptir um starf, og tvítryggingu réttinda, 
sem ekki miðast við liðinn 
iðgjaldagreiðslutíma.  Ennfremur er þar 
heimilt að ákveða, að sjálfstæð réttindi í 
einstökum sjóðum skuli samanlagt ekki 
vera meiri en heildarréttindin mundu verða 
hjá einum og sama sjóði.  

 

24.2 Heimilt er stjórn sjóðsins að gera 
samninga við aðra lífeyrissjóði um 
tilhögun réttindaflutnings o.fl. Í slíkum 
samningum má víkja frá biðtíma og 
bótaákvæðum samþykktareglugerðar 
þessarar í því skyni að koma í veg fyrir 
niðurfall réttinda, þegar sjóðfélagi skiptir 
um starf, og tvítryggingu réttinda, sem 
ekki miðast við liðinn 
iðgjaldagreiðslutíma.  Ennfremur er þar 
heimilt að ákveða, að sjálfstæð réttindi í 
einstökum sjóðum skuli samanlagt ekki 
vera meiri en heildarréttindin mundu 
verða hjá einum og sama sjóði.  

 
 
 
 
Heitir samþykktir en ekki reglugerð. 

25.1  Lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum eru ákvarðaðar 
á grundvelli umsóknar á 
umsóknareyðublöðum, frá sjóðnum.  Skylt 
er umsækjanda að láta sjóðnum í té allar 
upplýsingar sem honum eru nauðsynlegar 
til að ákvarða lífeyri í samræmi við réttindi 
sjóðfélagans samkvæmt samþykktum 
þessum.  Láti umsækjandi sjóðnum ekki í té 
tilskildar upplýsingar er honum rétt að vísa 
umsókn frá. Þá er lífeyrisþegum skylt að 
upplýsa sjóðinn um breytingar á högum 
sínum að því marki sem þær kunna að hafa 

25.1  Lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum eru 
ákvarðaðar á grundvelli umsóknar á 
umsóknareyðublöðum, frá sjóðnum.  
Skylt er umsækjanda að láta sjóðnum í té 
allar upplýsingar sem honum eru 
nauðsynlegar til að ákvarða lífeyri í 
samræmi við réttindi sjóðfélagans 
samkvæmt samþykktum þessum.  Láti 
umsækjandi sjóðnum ekki í té tilskildar 
upplýsingar er honum rétt að vísa umsókn 
frá og telst hún þá úr gildi fallin. Þá er 
lífeyrisþegum skylt að upplýsa sjóðinn um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áréttað hvað frávísun þýðir. 
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áhrif á rétt til greiðslu lífeyris eða fjárhæð 
hans.  Þessi atriði skulu tiltekin í tilkynningu 
til umsækjanda um ákvörðun lífeyris og á 
lífeyrisyfirlitum. 

 

breytingar á högum sínum að því marki 
sem þær kunna að hafa áhrif á rétt til 
greiðslu lífeyris eða fjárhæð hans.  Þessi 
atriði skulu tiltekin í tilkynningu til 
umsækjanda um ákvörðun lífeyris og á 
lífeyrisyfirlitum. 

25.3  Lífeyrir greiðist mánaðarlega eftirá, í fyrsta 
sinn fyrir næsta mánuð eftir þann mánuð, 
er lífeyrisréttur myndaðist, og síðasta sinn 
fyrir þann mánuð, er réttur til lífeyris fellur 
úr gildi. Aldrei skal þó sjóðstjórn skylt að 
úrskurða lífeyri lengra aftur í tímann en tvö 
ár, reiknuð frá byrjun mánaðar, er umsókn 
berst sjóðnum. Úrskurður skv. þessu skal  
miðast við réttindareglur eins og þær eru á 
þeim tíma sem umsókn er lögð inn til 
sjóðsins og greiðist lífeyrir skv. verðlagi 
hvers tímabils. 

25.3  Lífeyrir greiðist mánaðarlega eftirá, í 
fyrsta sinn fyrir næsta mánuð eftir þann 
mánuð, er lífeyrisréttur myndaðist, og 
síðasta sinn fyrir þann mánuð, er réttur til 
lífeyris fellur úr gildi. Aldrei skal þó 
sjóðstjórn skylt að úrskurða lífeyri lengra 
aftur í tímann en tvö ár, reiknuð frá 
byrjun mánaðar, er umsókn berst 
sjóðnum enda hafi umsóknin verið metin 
gild sbr. ákvæði gr. 25.1. Úrskurður skv. 
þessu skal  miðast við réttindareglur eins 
og þær eru á þeim tíma sem umsókn er 
lögð inn til sjóðsins og greiðist lífeyrir skv. 
verðlagi hvers tímabils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áréttað að um gilda umsókn þarf að vera 
að ræða, þ.e. ekki umsókn sem vísað 
hefur verið frá og er fallin niður. 

26.1. Stjórn lífeyrissjóðsins skal árlega láta reikna 
út fjárhag sjóðsins og skal niðurstaða 
athugunarinnar vera hluti af 
reikningsskilum lífeyrissjóðsins um hver 
áramót. Í niðurstöðu tryggingafræðilegrar 
athugunar skal gera grein fyrir kostnaði 
vegna þeirra lágmarksréttinda sem 
sjóðurinn er skuldbundinn að veita, sbr. 
ákvæði greinar 2.3. Einnig skal gerð grein 
fyrir kostnaði vegna þeirra 

26.1. Stjórn lífeyrissjóðsins skal árlega láta 
reikna út fjárhag sjóðsins og skal 
niðurstaða athugunarinnar vera hluti af 
reikningsskilum lífeyrissjóðsins um hver 
áramót. Í niðurstöðu tryggingafræðilegrar 
athugunar skal gera grein fyrir kostnaði 
vegna þeirra lágmarksréttinda sem 
sjóðurinn veitir er skuldbundinn að veita, 
sbr. ákvæði greinar 2.3. Einnig skal gerð 
grein fyrir kostnaði vegna þeirra 

Ákvæði sem tilgreina að í 
tryggingafræðilegu uppgjöri skuli gefa 
upplýsingar um annars vegar 
lágmarksréttindi skv. lögum og hins vegar 
viðbótarréttindi sem sjóðurinn veitir. 
Þetta er fellt út, enda hefur þetta verið 
tíðkað þrátt fyrir ákvæðin. 
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viðbótarréttinda, sem sjóðurinn kann að 
veita umfram ofangreint lágmark. Athugun 
skal framkvæmd af tryggingafræðingi eða 
öðrum þeim sem hlotið hafa viðurkenningu 
Fjármálaeftirlitsins til slíks starfs. Fyrir 1. júlí 
ár hvert skal senda Fjármálaeftirlitinu hina 
tryggingafræðilegu athugun. 

 

viðbótarréttinda, sem sjóðurinn kann að 
veita umfram ofangreint lágmark. 
Athugun skal framkvæmd af trygginga 
stærðfræðingi eða öðrum þeim sem 
hlotið hafa viðurkenningu 
Fjármálaeftirlitsins til slíks starfs. Fyrir 1. 
júlí ár hvert skal senda Fjármálaeftirlitinu 
hina tryggingafræðilegu athugun. 

 
 
Vísað í tryggingastærðfræðing frekar en 
tryggingafræðing 

26.2. Hrein eign lífeyrissjóðsins til greiðslu lífeyris 
ásamt núvirði framtíðariðgjalda skal vera 
jafnhá núvirði væntanlegs lífeyris vegna 
þegar greiddra iðgjalda og 
framtíðariðgjalda. Áætlun um 
framtíðariðgjöld og væntanlegan lífeyri skal 
miðuð við sjóðfélaga á þeim tíma sem 
tryggingafræðileg athugun tekur mið af. 
Lífeyrisloforð sjóðsins til framtíðar skulu 
árlega endurskoðuð og breytt ef 
tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins gefa 
tilefni til sbr. ákvæði greina 17.1., en um 
breytingar á áunnum réttindum fer eftir 
ákvæðum gr. 26.3. og 26.4. 

 
 

26.2. Hrein eign lífeyrissjóðsins til greiðslu 
lífeyris ásamt núvirði framtíðariðgjalda 
skal vera jafnhá núvirði væntanlegs 
lífeyris vegna þegar greiddra iðgjalda og 
framtíðariðgjalda. Áætlun um 
framtíðariðgjöld og væntanlegan lífeyri 
skal miðuð við sjóðfélaga á þeim tíma sem 
tryggingafræðileg athugun tekur mið af. 
Lífeyrisloforð sjóðsins um tryggingavernd 
til framtíðar eins og þau birtast í töflum I-
V í viðauka A skulu árlega endurskoðuð og 
breytt ef tryggingafræðilegar forsendur 
sjóðsins gefa tilefni til sbr. ákvæði 17. 
greinar 17.1., en um breytingar á áunnum 
réttindum fer að öðru leyti eftir ákvæðum 
gr. 26.3. og 26.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vísað sérstaklega til taflanna í viðauka A 
og endurskoðunar á þeim. Sambærileg 
ákvæði voru áður í grein 17.1 
 
Vísað í 17. grein í heild fremur 1n 17.1.  
 
Að öðru leyti gilda ákvæði 26.3 um 
breytingar á réttindum. 

26.3. Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós að 
eignir sjóðsins eru meira en 10% umfram 
lífeyrisskuldbindingar hans, miðað við 
viðurkenndar tryggingafræðilegar 
forsendur og að teknu tilliti til eðlilegra 
varúðarsjónarmiða, skal stjórn sjóðsins, að 

 26.3. Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós að 
eignir sjóðsins eru meira en 10% umfram 
lífeyrisskuldbindingar hans, miðað við 
viðurkenndar tryggingafræðilegar 
forsendur og að teknu tilliti til eðlilegra 
varúðarsjónarmiða, skal stjórn sjóðsins, 

Eldri grein felld út.  
 
Grein 26.3 fjallar um umframeign og 
hækkanir vegna þeirra. Grein 26.4 fjallar 
um lækkanir. Gerð er tillaga um að 
sameina greinarnar í eina grein, sem 
fjallar almennt um misvægi eigna og 
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höfðu samráði við tryggingafræðing, gera 
tillögur til ársfundar um hækkun 
lífeyrisréttinda. Sama gildir ef þessi munur 
hefur haldist meiri en 5% samfellt í fimm ár.  
Stjórn sjóðsins er einnig heimilt, að höfðu 
samráði við tryggingafræðing sjóðsins og 
miðað við viðurkenndar 
tryggingafræðilegar forsendur og að teknu 
tilliti til eðlilegra varúðarsjónarmiða, að 
auka áunnin lífeyris réttindi sjóðfélaga.  
Aukningin skal gerð þannig að áunnin 
réttindi allra sjóðfélaga, eins og þau eru 
reiknuð skv. 18.–21. gr. þessara samþykkta, 
eru aukin hlutfallslega jafn mikið. Staða 
sjóðsins, það er mismunur eigna og 
skuldbindinga samkvæmt 
tryggingafræðilegri úttekt, skal þó ætíð 
vera jákvæð eftir aukningu réttinda, bæði 
þegar litið er til áunninna réttinda og 
heildarréttinda.  

 

að höfðu samráði við tryggingafræðing, 
gera tillögur til ársfundar um hækkun 
lífeyrisréttinda. Sama gildir ef þessi munur 
hefur haldist meiri en 5% samfellt í fimm 
ár.  Stjórn sjóðsins er einnig heimilt, að 
höfðu samráði við tryggingafræðing 
sjóðsins og miðað við viðurkenndar 
tryggingafræðilegar forsendur og að 
teknu tilliti til eðlilegra 
varúðarsjónarmiða, að auka áunnin 
lífeyris réttindi sjóðfélaga.  Aukningin skal 
gerð þannig að áunnin réttindi allra 
sjóðfélaga, eins og þau eru reiknuð skv. 
18.–21. gr. þessara samþykkta, eru aukin 
hlutfallslega jafn mikið. Staða sjóðsins, 
það er mismunur eigna og skuldbindinga 
samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt, 
skal þó ætíð vera jákvæð eftir aukningu 
réttinda, bæði þegar litið er til áunninna 
réttinda og heildarréttinda.  

             Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós 
að meiri munur er á milli eignarliða og 
lífeyris-skuldbindinga samkvæmt 26.2 en 
kveðið er á um í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 
129/1997 er stjórn sjóðsins skylt, í 
samráði við tryggingastærðfræðing 
sjóðsins, að gera tillögur um nauðsynlegar 
breytingar á réttindum eða samþykktum 
sjóðsins til að jafna þann mun. Tillögurnar 
skulu afgreiddar af ársfundi sjóðsins. 

skuldbindinga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inn kemur almennur texti (svipaður þeim 
sem er hjá Lífeyrissjóði verslunarmanna) 
sem tekur almennt til frávika, hvort sem 
þau eru jákvæð eða neikvæð. Ekki er 
tiltekið nánar í hvernig útfæra eigi tillögur. 
Þannig er ekki skilyrði að breytingarnar 
taki jafnt til allra tegunda lífeyris, enda 
kann það ójafnvægi sem verið er að 
bregðast við að eiga rætur að rekja til þess 
að tiltekin lífeyristegund hafi þróast á 
annan veg en ráð var fyrir gert. Í því 
sambandi er rétt að hafa í huga ákvæði gr. 
2.4 þar sem sjóðurinn skuldbindur sig til 
að leggja sérstaka áherslu á 
eftirlaunaréttindi. 



41 
 

26.4. Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós, að 
eignir sjóðsins eru meira en 10% lægri en 
lífeyrisskuldbindingar hans, miðað við 
viðurkenndar tryggingafræðilegar 
forsendur og að teknu tilliti til eðlilegra 
varúðarsjónarmiða, skal stjórn sjóðsins, að 
höfðu samráði við tryggingafræðing, gera 
tillögur til ársfundar um lækkun 
lífeyrisréttinda, enda finnist ekki aðrar leiðir 
til að bæta fjárhag sjóðsins. Sama gildir ef 
þessi munur hefur haldist meiri en 5% 
samfellt í fimm ár. Stjórn sjóðsins er einnig 
heimilt, að höfðu samráði við 
tryggingafræðing sjóðsins og miðað við 
viðurkenndar tryggingafræðilegar 
forsendur og að teknu tilliti til eðlilegra 
varúðarsjónarmiða, að lækka áunnin 
lífeyrisréttindi sjóðfélaga. Lækkunin skal 
gerð með því að skerða áunnin réttindi allra 
sjóðfélaga, eins og þau eru reiknuð skv. 
18.–21. gr. þessara samþykkta, hlutfallslega 
jafnmikið. 

26.4. Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós, að 
eignir sjóðsins eru meira en 10% lægri en 
lífeyrisskuldbindingar hans, miðað við 
viðurkenndar tryggingafræðilegar 
forsendur og að teknu tilliti til eðlilegra 
varúðarsjónarmiða, skal stjórn sjóðsins, 
að höfðu samráði við tryggingafræðing, 
gera tillögur til ársfundar um lækkun 
lífeyrisréttinda, enda finnist ekki aðrar 
leiðir til að bæta fjárhag sjóðsins. Sama 
gildir ef þessi munur hefur haldist meiri 
en 5% samfellt í fimm ár. Stjórn sjóðsins 
er einnig heimilt, að höfðu samráði við 
tryggingafræðing sjóðsins og miðað við 
viðurkenndar tryggingafræðilegar 
forsendur og að teknu tilliti til eðlilegra 
varúðarsjónarmiða, að lækka áunnin 
lífeyrisréttindi sjóðfélaga. Lækkunin skal 
gerð með því að skerða áunnin réttindi 
allra sjóðfélaga, eins og þau eru reiknuð 
skv. 18.–21. gr. þessara samþykkta, 
hlutfallslega jafnmikið. 

Greinin er felld út – sjá skýringar við grein 
26.3. 

26.5. Nú leiðir tryggingafræðileg athugun í ljós, 
að fjárhagur sjóðsins er svo ótryggur að við 
svo búið má ekki standa og ætla má, miðað 
við tryggingafræðilegar forsendur, að eignir 
hans muni ekki duga fyrir skuldbindingum 
miðað við þau lágmarksréttindi, sem 
sjóðnum er skylt að veita, sbr. grein 2.3. og 
skal stjórn sjóðsins þá boða til 

26.54 Nú leiðir tryggingafræðileg athugun í ljós, 
að fjárhagur sjóðsins er svo ótryggur að við svo 
búið má ekki standa og ætla má, miðað við 
tryggingafræðilegar forsendur, að eignir hans 
muni ekki duga fyrir skuldbindingum miðað við 
þau lágmarksréttindi, sem sjóðurinnnum hefur að 
markmiði er skylt að veita, sbr. grein 2.3. og skal 
stjórn sjóðsins þá boða til aukaársfundar eins 

Eldri gein 26.5 verður 26.4 
 
 
 
 
Áréttað að hér er um markmið að ræða, 
sbr. breytingar á greinum 2.3 og 14.1 
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aukaársfundar eins fljótt og verða má og 
eigi síðar en innan sex mánaða frá því að 
hin tryggingafræðilega niðurstaða lá fyrir. Á 
fundinum skal stjórn sjóðsins leggja fram 
tillögur um sameiningu við annan 
samtryggingarsjóð eða lokun sjóðsins. 
Jafnframt skal stjórn sjóðsins leggja fram 
tillögur um hjá hvaða lífeyrissjóði tryggja 
beri sjóðfélögum lífeyrisrétt. Tillögurnar 
skal afgreiða með sama hætti og tillögur 
um breytingar á samþykktum sjóðsins. 

fljótt og verða má og eigi síðar en innan sex 
mánaða frá því að hin tryggingafræðilega 
niðurstaða lá fyrir. Á fundinum skal stjórn sjóðsins 
leggja fram tillögur um sameiningu við annan 
samtryggingarsjóð eða lokun sjóðsins. Jafnframt 
skal stjórn sjóðsins leggja fram tillögur um hjá 
hvaða lífeyrissjóði tryggja beri sjóðfélögum 
lífeyrisrétt. Tillögurnar skal afgreiða með sama 
hætti og tillögur um breytingar á samþykktum 
sjóðsins. 
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VIÐAUKI A 

Tafla I  Réttindatafla sjóðsins 
Árleg lífeyrisréttindi fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald  
 

 

Lífeyris- 

 

Lífeyris- 

 

Lífeyris- 

 

Lífeyris- 

 

Lífeyris- 

Aldur réttindi Aldur réttindi Aldur réttindi Aldur réttindi Aldur réttindi 

16 3.172 27 1.943 38 1.318 49 1.032 60 854 

17 3.064 28 1.863 39 1.282 50 1.014 61 838 

18 2.952 29 1.789 40 1.249 51 997 62 822 

19 2.813 30 1.719 41 1.218 52 979 63 803 

20 2.678 31 1.655 42 1.189 53 963 64 785 

21 2.551 32 1.597 43 1.163 54 949 65 767 

22 2.432 33 1.541 44 1.138 55 933 66 747 

23 2.321 34 1.489 45 1.115 56 917 

  24 2.217 35 1.442 46 1.092 57 901 

  25 2.119 36 1.397 47 1.071 58 886 

  26 2.027 37 1.356 48 1.052 59 871 

    

Jafnvinnsluréttindi eru 1.234 krónur fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald. 

 
 
Tafla um fasta réttindaávinnslu felld út. 

Tafla I  Skipting á iðgjaldi til uppsöfnunar eftirlaunaréttinda annars vegar og tryggingaverndar hins vegar. 
Taflan sýnir það hlutfall af iðgjaldi sem fer til tryggingaverndar sbr. gr. 17.1 

Aldur Hlutfall  Aldur Hlutfall  Aldur Hlutfall  Aldur Hlutfall  

Aldu

r 

Hlutfa

ll  

16 36,5% 27 41,1% 38 36,9% 49 27,9% 60 13,7% 

17 37,3% 28 41,0% 39 36,2% 50 27,0% 61 11,7% 

18 38,1% 29 40,9% 40 35,4% 51 26,1% 62 9,5% 

19 38,8% 30 40,7% 41 34,6% 52 25,1% 63 7,1% 

20 39,4% 31 40,4% 42 33,8% 53 24,0% 64 4,7% 

21 39,9% 32 40,1% 43 33,0% 54 22,9% 65 3,3% 

 
Inn kemur tafla um skiptingu iðgjalds milli 
uppsöfnunarþáttar (eftirlauna) og 
tryggingaþáttar (áfallalífeyris) 
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22 40,2% 33 39,7% 44 32,2% 55 21,7% 66 3,0% 

23 40,6% 34 39,2% 45 31,4% 56 20,4%   

24 40,8% 35 38,7% 46 30,5% 57 19,0%   

25 40,9% 36 38,2% 47 29,7% 58 17,4%   

26 41,0% 37 37,5% 48 28,8% 59 15,6%   
 

TAFLA II   Lækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára 
aldur 

Taka ellilíf- Lækkun fyrir    

eyris hefst  hvern mánuð Aldur Samtals lækkun  

66-67 ára 0,72% 66 8,64%  

65-66 ára 0,64% 65 16,32%  

64-65 ára 0,57% 64 23,16%  

63-64 ára 0,52% 63 29,40%  

62-63 ára 0,47% 62 35,04%  

            61-62 ára 0,42%             61      40,08% 
            60-61 ára 0,38%             60      44,64% 

Út fellur talfa um áhrif flýtingar á töku 
lífeyris á lífeyrisfjárhæðir. Er nú innifalið í 
nýrri töflu II 

TAFLA II   Breyting á iðgjaldasjóði í eftirlaun. Taflan sýnir hvernig hverjum 100.000 kr. í iðgjaldasjóði er breytt í 
mánaðarleg eftirlaun miðað við aldur sjóðfélaga við töku eftirlauna 
 

Aldur Eftirlaun Aldur Eftirlaun Aldur Eftirlaun 

60 513 66 617 71 731 

61 528 67 639 72 759 

62 543 68 659 73 790 

63 560 69 682 74 823 

64 578 70 705 75 859 

65 597     
 

Inn kemur tafla um breytingu á 
iðgjaldasjóði í eftirlaun 

TAFLA III Hækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára aldur 
         Taka ellilíf-                    Hækkun fyrir 
         eyris hefst                     hvern mánuð                   Aldur                  Samtals hækkun 
         67-68 ára                               0,66%                           68                                      7,92% 

Út fellur tafla um áhrif frestunar á töku 
lífeyris á lífeyrisfjárhæðir. Er nú innifalið í 
nýrri töflu II 
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         68-69 ára                               0,75%                           69                                    16,92% 
         69-70 ára                               0,85%                           70                                    27,12% 

TAFLA III Breyting á iðgjaldasjóði í örorkulífeyri. Taflan sýnir hvaða mánaðarlegan örorkulífeyri sjóðfélagi færi 
fyrir hverjar 100.000 kr. í iðgjaldasjóði.  

Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir 

16 4.119 27 2.809 38 1.912 49 1.294 60 857 

17 3.979 28 2.713 39 1.846 50 1.248 61 824 

18 3.843 29 2.620 40 1.782 51 1.203 62 792 

19 3.711 30 2.530 41 1.720 52 1.160 63 760 

20 3.584 31 2.443 42 1.661 53 1.118 64 729 

21 3.462 32 2.359 43 1.603 54 1.078 65 698 

22 3.343 33 2.278 44 1.547 55 1.038 66 669 

23 3.229 34 2.200 45 1.493 56 1.000   

24 3.119 35 2.124 46 1.441 57 963   

25 3.012 36 2.051 47 1.390 58 927   

26 2.909 37 1.980 48 1.341 59 892   
 

Inn kemur ný tafla um breytingu á 
iðgjaldasjóði yfir í örorkulífeyri 

TAFLA IV. Hækkun ellilífeyris vegna frestunar,  ef taka lífeyris hefur hafist fyrir 67 ára aldur og henni síðan verið 
hætt aftur fyrir 70 ára aldur.  Taflan segir til um hækkun fyrir hvern mánuð sem tökunni er frestað eftir að henni 
hafði verið hætt:  

Frá 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

61 0,54% 0,59% 0,66% 0,73% 0,81% 0,91% 1,02% 1,16% 1,31% 

62  0,55% 0,61% 0,68% 0,76% 0,85% 0,95% 1,08% 1,22% 

63   0,57% 0,63% 0,71% 0,79% 0,89% 1,00% 1,14% 

64    0,59% 0,66% 0,73% 0,83% 0,93% 1,06% 

65     0,61% 0,68% 0,77% 0,86% 0,98% 

66      0,63% 0,71% 0,80% 0,91% 

67       0,65% 0,74% 0,84% 

68        0,68% 0,77% 

69         0,70% 
 

Út fellur tafla um áhrif töku lífeyris fyrir 67 
ára aldur, sem síðan er hætt og hún svo 
hafin aftur fyrir 70 ára aldur.  Nú gerist 
þetta með breytingum á iðgjaldasjóði. 
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TAFLA IV. Réttindatafla vegna framreiknings í örorku- og makalífeyri. Taflan sýnir rétt til mánaðarlegs lífeyris 
miðað við hvert 10.000 kr. mánaðarlegt iðgjald sem lagt er til grundvallar framreikningi.  

Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir Aldur Lífeyrir 

16 71.454 26 47.277 36 30.599 46 17.786 56 7.589 

17 68.513 27 45.358 37 29.178 47 16.658 57 6.686 

18 65.710 28 43.505 38 27.792 48 15.556 58 5.802 

19 63.041 29 41.714 39 26.438 49 14.479 59 4.933 

20 60.493 30 39.981 40 25.116 50 13.426 60 4.078 

21 58.056 31 38.302 41 23.824 51 12.398 61 3.238 

22 55.723 32 36.673 42 22.561 52 11.393 62 2.410 

23 53.485 33 35.091 43 21.327 53 10.410 63 1.595 

24 51.335 34 33.554 44 20.120 54 9.449 64 791 

25 49.268 35 32.057 45 18.939 55 8.509   
 

Inn kemur tafla um vegna framreiknings í 
örorku- og makalífeyri 

Tafla V  Árlegur lífeyrir frá 68 til 70 ára aldurs fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald 
                      Lífeyris-           Taka lífeyris                 Hækkun fyrir                  Samtals hækkun við aldur 
Aldur            réttur               hefst                             hvernig                                       69                70 
  67                 803                   68                                      0,69%                              8,28%           16,92% 
  68                 831                   69                                      0,72%                                                      8,24% 
  69                 862                   70 

Út fellur tafla um lífeyrisávinnslu á 
tímabilinu 67-70 ára. Í nýju kerfi gerist það 
með söfnun í iðgjaldasjóð líkt og greiðslur 
á öðrum æviskeiðum. 

Tafla V  Réttur til jöfnunariðgalds þeirra sem fengið fengið hafa úrskurðað viðmiðunariðgjald. Taflan sýnir rétt til 
jöfnunariðgjalds sem hlutfall (%) af greiddu iðgjaldi mv. 10% iðgjald eða viðmiðunariðgjaldi hvort heldur sem 
lægra er.   

Aldur % Aldur % Aldur % Aldur % Aldur % 

36 -13,3% 43 2,1% 50 19,8% 57 39,2% 64 55,7% 

37 -11,1% 44 4,4% 51 22,6% 58 41,8% 65 60,0% 

38 -9,0% 45 6,8% 52 25,4% 59 44,2% 66 67,1% 

39 -6,8% 46 9,2% 53 28,2% 60 46,6%   

40 -4,6% 47 11,8% 54 31,0% 61 48,8%   

41 -2,4% 48 14,4% 55 33,8% 62 51,1%   

 
 
 
 
 
 
 
Inn kemur tafla um rétt á jöfnunariðgjaldi 
til þeirra sem eiga rétt á jafnri ávinnslu 
(hafa fengið úthlutað viðmiðunariðgjaldi) 
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42 -0,2% 49 17,1% 56 36,6% 63 53,3%   
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Viðauki B 

i) Áunnin réttindi sjóðfélaga Lífeyrissjóðs Norðurlands 
voru hækkuð um 2,75% með samþykkt stjórnar sjóðsins 
þann 9. mars 2007. Hækkunin var gerð til að samræma 
réttindi sjóðfélaga Lífeyrissjóðs Norðurlands og 
Lífeyrissjóðs Austurlands vegna sameiningar sjóðanna.  
 
ii) Eftir ársfund 2011 voru gerðar eftirfarandi breytingar 
á réttindum: 
 
Áunnin réttindi voru lækkuð um 6%. Miðað var við 
réttindi, vegna iðgjalda ársins 2010 og eldri. 
 
Framtíðarréttindi voru lækkuð þannig að 
framtíðareignir og skuldbindingar stóðust á , sem nam 
lækkun um 7,9% af framtíðarskuldbindingum. 
Framtíðar framlag til jöfnunar á örorkubyrði var núvirt, 
sem hækkaði framtíðaeignir um 6%. Sama hækkun var 
gerð á framtíðarréttindum.  Ofangreindar aðgerðir 
jafngilda 2,5% lækkun framtíðarskuldbindinga mv. 
stöðuna eins og hún var fyrir  aðgerðir.  
 
Ofangreindar breytingar skulu taka gildi frá upphafi 
næsta mánaðar eftir að samþykktirnar hafa verði 
staðfestar af Fjármálaráðuneyti. 
 
iii) Eftir ársfund 2012 voru gerðar eftirfarandi 
breytingar á réttindum: 
 
Áunnin réttindi voru lækkuð um 7,5%.  Miðað var við 
réttindi, vegna iðgjalda ársins 2011 og eldri. 
 
Ofangreindar breytingar skulu taka gildi frá upphafi 

i) Áunnin réttindi sjóðfélaga Lífeyrissjóðs Norðurlands 
voru hækkuð um 2,75% með samþykkt stjórnar 
sjóðsins þann 9. mars 2007. Hækkunin var gerð til að 
samræma réttindi sjóðfélaga Lífeyrissjóðs 
Norðurlands og Lífeyrissjóðs Austurlands vegna 
sameiningar sjóðanna.  
 
ii) Eftir ársfund 2011 voru gerðar eftirfarandi 
breytingar á réttindum: 
 
Áunnin réttindi voru lækkuð um 6%. Miðað var við 
réttindi, vegna iðgjalda ársins 2010 og eldri. 
 
Framtíðarréttindi voru lækkuð þannig að 
framtíðareignir og skuldbindingar stóðust á , sem nam 
lækkun um 7,9% af framtíðarskuldbindingum. 
Framtíðar framlag til jöfnunar á örorkubyrði var 
núvirt, sem hækkaði framtíðaeignir um 6%. Sama 
hækkun var gerð á framtíðarréttindum.  Ofangreindar 
aðgerðir jafngilda 2,5% lækkun 
framtíðarskuldbindinga mv. stöðuna eins og hún var 
fyrir  aðgerðir.  
 
Ofangreindar breytingar skulu taka gildi frá upphafi 
næsta mánaðar eftir að samþykktirnar hafa verði 
staðfestar af Fjármálaráðuneyti. 
 
iii) Eftir ársfund 2012 voru gerðar eftirfarandi 
breytingar á réttindum: 
 
Áunnin réttindi voru lækkuð um 7,5%.  Miðað var við 
réttindi, vegna iðgjalda ársins 2011 og eldri. 
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næsta mánaðar eftir að samþykktirnar hafa verið 
staðfestar af Fjármálaráðuneyti. 
 

 
Ofangreindar breytingar skulu taka gildi frá upphafi 
næsta mánaðar eftir að samþykktirnar hafa verið 
staðfestar af Fjármálaráðuneyti. 
 
iv) Á ársfundi sjóðsins 2015 var ákveðið að taka upp 
nýtt réttindakerfi. Nýja kerfið byggir á því, að í stað 
þess að réttindi myndist miðað við ákveðna 
réttindatöflu, er iðgjaldi skipt í söfnunarþátt og  
tryggingarþátt. Söfnunarþáttur iðgjaldsins myndar 
iðgjaldasjóð viðkomandi sjóðfélaga, sem ávaxtast í 
samræmi við ávöxtun á eignum sjóðsins. 
Iðgjaldasjóðnum er breytt í eftirlaun við töku lífeyris, 
skv. tiltgreindri töflu. Tryggingaþáttur iðgjaldsins 
stendur undir þeirri tryggingavernd sem sjóðurinn 
veitir í formi áfallatrygginga (örorku-, maka- og 
barnalífeyris). Óúrskurðuð réttindi skv. eldra kerfi voru 
umreiknuð í iðgjaldasjóði þeirra sjóðfélaga, sem 
réttindi áttu í sjóðnum 31.12.2015 á þann hátt að 
hlutdeild hvers árgangs í  eignum sjóðsins (þ.e. 
iðgjaldasjóðir einstaklinga í árganginum) var sú sama 
og hlutdeild viðkomandi árgangs í áföllnum 
óúrskuðuðum réttindum, miðað við eldra kerfi, eins 
og þau voru  31.12.2015. Breytingin hefur ekki áhrif á 
hlutfallslegan rétt hvers árgangs sjóðfélaga vegna 
áfallinnar tryggingafræðilegrar stöðu, en í stað 
tilgreindra  lífeyrisréttinda í krónum kemur 
iðgjaldasjóður í krónum sem breytt verður í lífeyri við 
töku lífeyris.  
 

 
 
 
 
 
Ákvæði sem lýsa í stórum dráttum þeirri 
breytingu sem gerð var á samþykktum 
2015 og hvernig réttindum úr eldra kerfi 
er breytt  og geymd í nýju kerfi. 
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Viðauki C 

 Ákvæði úr eldri samþykktum sem sjóðfélagar geta átt 
réttindi samkvæmt. Greinarnúmer hér að neðan eru 
þau sömu og voru í téðum samþykktum: 
 
Eldri ákvæði úr samþykktum Lífeyrissjóðs Norðurlands 
frá 1. maí 2003 
 
20.3 Hafi eftirlifandi maki náð 50 ára aldri við fráfall 

sjóðfélaga, skal hann eiga rétt á 50% 
makalífeyri til 67 ára aldurs, enda séu ákvæði 
greinar 20.1*) uppfyllt. 
*) Sömu ákvæði og nú eru í grein 20.1 

 

20.4 Láti sjóðfélagi eftir sig eitt barn eða fleiri innan 
19 ára aldurs, sem hann hefur átt með 
eftirlifandi maka sínum, skal makalífeyrir 
greiddur fram að 19 ára aldri yngsta barnsins. 
Sama gildir ef makinn hefur á framfæri sínu 
barn sem sjóðfélaginn hafði áður á  framfæri 
sínu. Kjörbarn veitir sama rétt.  

 
Eldri ákvæði úr samþykktum Lífeyrissjóðs Austurlands 
frá júlí 2003. 
 
86.gr.  Skilyrði um aldur eftirlifandi barna. Réttur 
kjörbarna 

Láti sjóðfélagi eftir sig barn eða fleiri innan 18. 
ára aldurs, sem hann hefur átt með eftirlifandi 
maka sínum, skal makalífeyrir greiddur fram 
að 18 ára aldri yngsta barnsins. Kjörbarn veitir 
sama rétt. Sama gildir ef makinn hefur á 
framfæri sínu barn sem sjóðfélaginn hafði á 

Viðauki C er nýr í samþykktunum og 
tiltekur ákvæði úr eldri samþykktum sem 
sjóðfélagar geta átt réttindi samkvæmt og 
eru sett inn til glöggvunar.  
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framfæri sínu.  
 
88.gr.    Lágmarkgreiðslustími makalífeyris 

Stofnist réttur til makalífeyris skv. 85-87.gr.* 
eða 46.gr.* skal fullur makalífeyrir greiddur að 
lágmarki í 24 mánuði og 50% makalífeyrir í 12 
mánuði til viðbótar. 
*) Skilyrði fyrir makalífeyri skv. gr. 85-87. er að sjóðfélagi hafi 
notið elli- eða örorkulífeyris frá sjóðnum eða greitt til hans 
a.m.k. 6 mánuði af undanfarandi 12 mánuðum og lætur eftir sig 
maka og 46.gr. tiltekur að ánunnin réttindi falli ekki niður þótt 
sjóðfélagi haldi áfram að greiða en miðist þá eingöngu við 
áunninn rétt.  

89.gr. Ævilangur makalífeyrir 
Ef maki sjóðfélaga er fæddur fyrir 1955 á hann 
rétt á ævilöngum makalífeyri. Makalífeyrir 
reiknast skv. 91. gr.**), en lækkar um 2% fyrir 
hvert heilt ár sem makinn er fæddur eftir 1. 
janúar 1935, 2% að auki fyrir hvert heilt ár 
sem makinn er fæddur eftir 1. janúar 1940, 
2% að auki fyrir hvert heilt á sem makinn er 
fæddur fyrir 1. janúar 1945 og 2% að auki fyrir 
hvert ár sem makinn er fæddur fyrir 1. janúar 
1950. Skerðing innan fæðingarárs reiknast 
hlutfallslega út frá dagafjölda fram að 
fæðingardegi miðað við dagafjölda ársins. 
Ákvæði skv. 86-88.gr. um makalífeyri gilda þó 
meðan þau eru hagstæðari fyrir makann.   
**) Almenn ákvæði um makalífeyri. Sambærileg ákvæðum sem 

nú er  
 að finna í grein 20.5 í þessum samþykktum. 

 
Eldri ákvæði úr samþykktum Stapa lífeyrissjóðs frá 16. 
maí 2013 
 
17.3.  Sjóðfélaga sem á réttindi í sjóðnum miðað við 
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árslok 2004 er heimilt að greiða til hans 
iðgjöld allt að tilteknu hámarki með jafnri 
réttindaávinnslu í jafn marga mánuði og 
viðkomandi hafði greitt iðgjöld til sjóðsins fyrir 
42 ára aldur í lok árs 2004.  Hafi hann greitt 
iðgjöld í full 5 ár á umræddu tímabili á hann 
rétt á að greiða allt að viðmiðunariðgjaldi í 
jafnri ávinnslu til 67 ára aldurs. Þessi jafna 
ávinnsla miðast við meðaltal réttindaávinnslu 
aldursáranna 25 til og með 64 ára skv. töflu I í 
viðauka A, þar sem meðaltalið er birt 
sérstaklega. Hámarksiðgjald til jafnrar ávinnslu 
á hverju almanaksári, viðmiðunariðgjald, skal 
ákveðið fyrir hvern sjóðfélaga, sem er á 
aldrinum 25 til og með 66 ára, jafnhátt því 
iðgjaldi sem hann greiddi til sjóðsins á árinu 
2003 eða síðasta árið sem iðgjald barst 
sjóðnum hans vegna, hafi það verið fyrr. 
Viðmiðunariðgjaldið skal þó ekki taka mið af 
iðgjaldsgreiðslum umfram 10% af 
iðgjaldsstofni. Hafi iðgjaldsgreiðslur það ár 
ekki endurspeglað venjubundnar greiðslur, s.s. 
vegna starfshléa eða að greiðslum hafi verið 
hætt á árinu, skal eftir umsókn sjóðfélaga 
miða útreikning á viðmiðunariðgjaldi við 
iðgjaldsgreiðslur næsta ár á undan sem stjórn 
sjóðsins telur gefa sanngjarna mynd af 
reglulegum iðgjaldsgreiðslum sjóðfélagans. 
Viðmiðunariðgjald skv. framanskráðu tekur 
breytingum í hlutfalli við breytingar sem verða 
á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar frá 
viðmiðunarári til greiðsluárs hverju sinni.  
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17.4 Öll iðgjöld sem berast sjóðnum á ári hverju 
vegna sjóðfélaga sem er 25 ára eða eldri í 
árslok 2004 og hefur skilgreint 
viðmiðunariðgjald skv. framanskráðu, skulu 
færast í jafnri réttindaávinnslu allt þar til 
viðmiðunariðgjaldinu er náð eða útreiknuðu 
iðgjaldsgreiðslutímabili er lokið. Sjóðurinn skal 
sérstaklega gæta þess að réttindaávinnsla 
þeirra sem ekki eiga rétt á jafnri 
réttindaávinnslu til 67 ára aldurs skv. 17.3 sé 
samkvæmt þeim ávinnslureglum er gefa meiri 
rétt á hlutaðeigandi tímabili. Iðgjald sem berst 
umfram framangreint viðmiðunariðgjald 
myndar réttindi samkvæmt aldursháðri 
réttindatöflu sjóðsins. Þegar öll iðgjöld ársins 
hafa borist vegna sjóðfélaga sem á skilgreint 
viðmiðunariðgjald skal skipta því á einstaka 
mánuði í sömu hlutföllum og þeim iðgjöldum 
sem hafa borist. Sá hluti iðgjalda sem er 
umfram viðmiðunariðgjaldið ávinnur honum 
réttindi  skv. töflu I í viðauka A 

 
17.6 Lífeyrissjóðurinn skal upplýsa sjóðfélaga um 

viðmiðunariðgjald til jafnrar réttindaávinnslu 
skv. framanskráðu innan sex mánaða frá því 
að hann greiðir fyrst til sjóðsins eftir 1. janúar 
2007. Telji sjóðfélagi viðmiðunarárið ekki gefa 
sanngjarna mynd af venjubundnum 
iðgjaldsgreiðslum hans getur hann óskað eftir 
því við sjóðstjórn að annað ár verði lagt til 
grundvallar útreikningi viðmiðunariðgjalds. 
Ósk um endurskoðun viðmiðunariðgjalds skal 
berast sjóðnum í síðasta lagi 6 mánuðum eftir 
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að sjóðfélaginn fékk fyrst tilkynningu um  
viðmiðunariðgjald.  

 
17.7  Ekki skal reikna viðmiðunariðgjald fyrir 

sjóðfélaga sem eru yngri en 25 ára eða eldri 
en 70 ára þann 1. júlí 2005. Sjóðfélagi getur 
hvenær sem er ákveðið að allt iðgjald hans 
færist til réttinda eftir aldursháðri 
réttindatöflu. Ákvörðun sjóðfélaga þar um 
öðlast gildi frá upphafi þess árs sem tilkynning 
hans berst sjóðnum og er sú ákvörðun 
óafturkræf.  Réttur til jafnrar ávinnslu skv. 
ákvæðum þessa kafla telst frá gildistöku 
samþykkta þessara eða frá þeim tíma er 
sjóðfélaga fyrst er heimilt að greiða til 
sjóðsins vegna launatekna af vinnu á 
starfssviði hans og fellur niður, sé hann ekki 
nýttur án eðlilegra skýringa að mati 
sjóðstjórnar.  

 


