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Tillögur til breytinga á samþykktum Gildis-lífeyrissjóðs 
             

       - Lagðar fyrir aukaársfund Gildis 22. júní 2017 -  
             

  

        Nýr texti er gullitaður, yfirstrikaður texti fellur út. 
 

 
        Grein 2.4. verði þannig: 
 

 

2.4. Sjóðurinn skiptist í þrjár deildir, samtryggingardeild, tilgreinda séreignardeild og 
séreignardeild. Í 22. kafla samþykkta þessara er fjallað sérstaklega um tilgreinda 
séreignardeild sjóðsins og í 23. kafla er fjallað sérstaklega um séreignardeild sjóðsins.  

 
            
           Grein 9.1. verði þannig: 

 
9.         Iðgjöld. 

9.1. Iðgjald til samtryggingardeildar lífeyrissjóðsins skal vera skv. kjara- eða ráðningarsamningi, 
ekki lægra en 12% af launatekjum sjóðfélaga 16 til 70 ára, sem tilgreind eru í greinum 9.2. 
eða 9.3., og myndar það rétt til samtryggingarverndar samkvæmt ákvæðum samþykkta 
sjóðsins. Sjóðfélaga er heimilt að ráðstafa iðgjaldi umfram 12% af iðgjaldsstofni í tilgreinda 
séreignardeild, enda sé gert ráð fyrir slíku í kjara- eða ráðningarsamningi, sbr. gr. 22. 

Hámark iðgjaldshlutfalls sem greitt verður af til samtryggingardeildar lífeyrissjóðsins skal 
vera jafnhátt því sem hæst er um samið í kjarasamningi aðildarsamtaka sjóðsins. 
Sjóðfélaga er heimilt að hækka eða lækka iðgjald til samtryggingarverndar frá því sem 
kjara- eða ráðningarsamningur segir til um innan ofangreindra marka enda sé gerður um 
það sérstakur skriflegur samningur á milli sjóðfélaga og lífeyrissjóðsins. Lífeyrissjóðurinn 
setur og gefur út skilmála um slíkan samning.  

 
 
 
 

           Ný grein, gr. 22, verði svohljóðandi: 

 
22.       Tilgreind séreignardeild. 

22.1.  Sjóðfélaga er heimilt að ráðstafa allt að 3,5% iðgjaldi af iðgjaldsstofni umfram 12% af 
iðgjaldsstofni í tilgreinda séreignardeild sjóðsins, enda sé gert ráð fyrir slíku í kjara- eða 
ráðningarsamningi. Stjórn lífeyrissjóðsins er jafnframt stjórn tilgreindu 
séreignardeildarinnar. 

22.2.  Þeir sem óska eftir aðild að tilgreindri séreignardeild skulu tilkynna það til sjóðsins með 

sannanlegum hætti eftir þeim reglum sem sjóðurinn setur í samræmi við ákvæði gildandi 
laga og reglugerða. Sjóðfélagar geta með sama hætti tilkynnt um að þeir óski þess að láta 
af greiðslum til tilgreindrar séreignardeildar og rennur iðgjald þá til samtryggingardeildar. 

22.3.  Lífeyrissjóðurinn skal gera breytingar á ráðstöfun iðgjalds til samræmis við tilkynnta 
ákvörðun sjóðfélaga samkvæmt framansögðu eins fljótt og kostur er og eigi síðar en 
tveimur almanaksmánuðum frá því að tilkynning berst með sannanlegum hætti. Ákvörðun 
um breytingu á ráðstöfun iðgjalds til framtíðar hefur ekki áhrif á þegar ráðstafað iðgjald. 

22.4.   Iðgjöld  sem  greidd  eru  í  tilgreinda séreignardeild  skulu  vera  séreign  þess  rétthafa  er  
greiðir. Framlag  í tilgreinda  séreignardeild  gefur  ekki  rétt  til  fyrirfram  ákveðins  lífeyris  
heldur  skal  útborgun úr sjóðnum vera í samræmi við inneign hvers og eins. 

22.5.   Sjóðfélaga er heimilt að hefja úttekt úr tilgreindri séreignardeild frá 62 ára aldri og skulu 
greiðslur þá dreifast að lágmarki á þann tíma sem hann á eftir fram að 67 ára aldri. Óski 
rétthafi þess er heimilt að víkja frá fyrrgreindum endurgreiðslutíma ef innstæðan er undir 

500.000 kr. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu 
neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig.   

22.6.   Rétthafi, sem vegna örorku verður að hætta störfum áður en hann nær 62 ára aldri, á rétt á 
að fá inneign sína í tilgreindri séreignardeild greidda með jöfnum mánaðarlegum greiðslum 
á eigi skemmri tíma en 7 árum. Nú er örorkuprósentan lægri en 100% og lækkar þá árleg 
útborgun í hlutfalli við lækkun örorkuprósentunnar og úttektartíminn lengist samsvarandi.  
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Óski rétthafi þess er heimilt að víkja frá fyrrgreindum endurgreiðslutíma ef innstæðan er 
undir 500.000 kr. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu 
neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig. 

22.7.   Við andlát  rétthafa  öðlast  erfingjar  hans  rétt  til  innstæðunnar  eftir  reglum  erfðalaga. 

Láti rétthafi  ekki  eftir  sig  börn  eða  maka,  skal  innstæðan  renna  til  dánarbús  rétthafa  
án takmarkana 2. msl. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997. 

22.8.  Stjórn sjóðsins er heimilt að bjóða upp á eina eða fleiri ávöxtunarleiðir í tilgreindri 

séreignardeild. Móta skal sérstaka fjárfestingarstefnu fyrir hverja einstaka ávöxtunarleið í 
samræmi við ákvæði 36. gr. laga nr. 129/1997. Ef boðið er upp á fleiri en eina 
ávöxtunarleið tilkynnir sjóðfélagi um val milli leiða með tilkynningu til sjóðsins á formi sem 
sjóðurinn ákveður. Bjóði sjóðurinn upp á fleiri en eina ávöxtunarleið getur sjóðfélagi óskað 
eftir flutningi á milli ávöxtunarleiða eftir þeim reglum sem stjórn sjóðsins setur. 

22.9.   Rekstur tilgreindrar séreignardeildar er fjárhagslega aðskilinn rekstri sjóðsins og annarra 

deilda. Sameiginlegum kostnaði skal skipt með eðlilegum og ótvíræðum hætti milli 
rekstrarþátta deilda sjóðsins. Heimilt er að varsla og reka eignasafn tilgreindrar 
séreignardeildar ásamt eignasafni annarra deilda sjóðsins. Sérhver deild á þá hlutfallslegt 
tilkall til eignasafnsins og tekur hlutfallslega þátt í kostnaði. 

22.10.  Rétthöfum  er  óheimilt  að  framselja,  veðsetja  eða  á  annan  hátt  ráðstafa innstæðu eða 
réttindum í tilgreindri séreignardeild nema slíkt sé sérstaklega heimilað skv. lögum nr. 

129/1997. 

 
 
            Grein 22. í núgildandi samþykktum verður gr. 23., svohljóðandi: 
 

23.       Séreignardeild. 

23.1. Til séreignardeildar er launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi heimilt að greiða iðgjald til séreignarsparnaðar eða viðbótartryggingaverndar skv. 
lögum nr. 129/1997. Stjórn lífeyrissjóðsins er jafnframt stjórn séreignardeildarinnar. 

 

23.2. Þeir sem vilja greiða til séreignardeildar skulu gera skriflegan samning við sjóðinn í 

samræmi við ákvæði laga nr. 129/1997 og reglugerð með lögunum þar um. Einnig er 
heimilt á grundvelli kjarasamnings, án skriflegs samnings við sjóðinn, að taka við greiðslum 
iðgjalds frá atvinnurekanda til séreignarsparnaðar launamanna án framlags af þeirra hálfu. 

 

23.3. Stjórn sjóðsins er heimilt að fenginni skriflegri beiðni einstakra rétthafa að draga af 
inngreiddum iðgjöldum þeirra upphæð, sem svarar til iðgjalds vegna líf- eða 

heilsutryggingar. Um útborgun gilda ákvæði 11. gr. laga nr. 129/1997. Séreignardeildin skal 
eiga aðild að samningi um kaup á slíkum tryggingum og skulu bætur samkvæmt honum 
renna til sjóðsins og færast sem inneign hjá honum í séreignardeild eða sem réttindi í 
samtryggingardeild. 

 

23.4. Iðgjöld sem greidd eru í séreignardeild skulu vera séreign þess rétthafa er greiðir og 
tilgreind á sérstökum reikningi hans. 

 

23.5. Nettótekjur séreignardeildar skiptast milli rétthafa í hlutfalli við eign hvers um sig og færast 
árlega á sérreikning þeirra (sjá þó 23.12.). Eignir sjóðsins skulu uppfærðar daglega miðað 
við markaðsverð og miðast hlutdeild sjóðfélaga í séreignardeild við þann reiknigrunn. 

 

23.6. Framlag í séreignardeild gefur ekki rétt til stiga eða fyrirfram ákveðins lífeyris heldur skal 
útborgun úr sjóðnum vera í samræmi við inneign hvers og eins. 

 

23.7. Heimilt er að hefja útborgun séreignarsparnaðar og vaxta þegar rétthafi er orðinn 60 ára, þó 
ekki fyrr en tveimur árum eftir fyrstu greiðslu iðgjalds til öflunar lífeyrisréttinda í séreign.  

 

23.8. Heimilt er að hefja útborgun séreignarsparnaðar og vaxta með jöfnum árlegum greiðslum til    
           rétthafa, sem verður að hætta störfum vegna örorku varanlegrar heilsubilunar, á eigi    

           skemmri tíma en 7 árum eða á þeim tíma sem rétthafa vantar uppá 60 ára aldur. Nú er  
           örorkan metin lægri en 100% og lækkar þá árleg útborgun í hlutfalli við lækkun örorku- 
           prósentu og útgreiðslutíminn lengist samsvarandi. 
 

23.9. Við andlát rétthafa öðlast erfingjar hans rétt til innstæðunnar eftir reglum erfðalaga. Láti 
rétthafi ekki eftir sig börn eða maka, skal innstæðan renna til dánarbús rétthafa án 
takmarkana 2. msl. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997.  
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23.10. Ef innstæða rétthafa er undir kr. 500.000 er honum heimilt að fá eingreiðslu eða dreifa 
útborgun á skemmri tíma en 7 ár, en þó skal mánaðarleg greiðsla ekki vera hærri en kr. 
10.000. Fjárhæð þessi breytist í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við 
grunnvísitölu 173,5 stig. 

 

23.11. Stjórn sjóðsins er heimilt að móta sérstaka fjárfestingarstefnu fyrir hverja einstaka deild í 
samræmi við ákvæði 36. gr. a. laga nr. 129/1997, sem rétthafi getur valið um í samningi 
sínum við séreignardeildina. 

 

23.12. Rekstur séreignardeildarinnar er fjárhagslega aðskilinn rekstri sjóðsins. Sameiginlegum 
kostnaði skal skipt með eðlilegum og ótvíræðum hætti milli rekstrarþátta deilda sjóðsins. 

 

23.13. Samningi er hægt að segja upp með tveggja mánaða fyrirvara. Samningur fellur úr gildi ef 
rétthafi hættir störfum, sem er forsenda fyrir greiðslu hans til sjóðsins, nema hann óski þess 
að halda áfram að greiða til séreignardeildar. Uppsögn samnings um séreignarsparnað eða 
viðbótartryggingavernd veitir ekki rétt til útborgunar innstæðu eða réttinda. Rétthafa er 
heimilt að flytja inneign sína eða réttindi sín, að undangenginni uppsögn, milli vörsluaðila 

skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997, gegn greiðslu kostnaðar. 
 

23.14.  Um heimild til endurgreiðslu lífeyrissparnaðar í séreign til erlendra ríkisborgara gilda ákvæði 

1. málsliðar gr. 16.1. 
 

23.15. Rétthöfum er óheimilt að framselja, veðsetja eða á annan hátt ráðstafa innstæðu eða 
réttindum samkvæmt samningi um viðbótartryggingavernd eða lífeyrisréttindi í séreign. Þó 

er heimilt að gera samkomulag skv. 1.-3. tl. 3. mgr. 14. gr. laga nr. 129/1997 um skiptingu 
réttindanna milli rétthafa og maka hans. 

 

 

 

 

 
 

 

 


