
• Ráðstöfunartekjur þínar við starfslok aukast umfram greiðslur úr skyldulífeyrissparnaði. 
• Þú færð 2% mótframlag frá launagreiðanda sem þú fengir annars ekki.
• Viðbótarlífeyrissparnaður erfist að fullu.
• Hægt  er að nýta viðbótarlífeyrissparnað skattfrjálst til íbúðakaupa eða til lækkunar 
 íbúðalána.
• Ávöxtun viðbótarlífeyrissparnaðar er undanþegin fjármagnstekjuskatti. 
• Viðbótarlífeyrissparnaður er ekki aðfararhæfur.

• Þú finnur upplýsingar um inneign þína, réttindi og hreyfingar á lífeyrissparnaði þínum 
 í appi Landsbankans, í netbanka eða á sjóðfélagavef.

Af hverju viðbótarlífeyrissparnaður?

Upplýsingar á vef og í appi

Almennar upplýsingar

Líf II: 45-54 ára
Fjárfestingarstefna

Líf I: 16-44 ára
Fjárfestingarstefna

Líf III: 55-64 ára
Fjárfestingarstefna

Fyrir þá sem vilja taka áhættu og ná góðri ávöxtun til lengri tíma. Hentar þeim sem eiga 20 
ár eða meira eftir af starfsævi.

Fyrir þá sem vilja taka hóflega áhættu og ná góðri ávöxtun til lengri tíma. Hentar þeim sem 
eiga meira en 5 ár eftir af starfsævi.
 
Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar er sambærileg og fjárfestingarstefna Líf II

Fyrir þá sem vilja stöðuga ávöxtun með litlum sveiflum. Hentar því þeim sem eiga skamman 
tíma eftir af lífeyris söfnunartíma sínum.

Líf IV: 65 ára+
Fjárfestingarstefna

Sparnaðarform fyrir einstaklinga sem nálgast töku lífeyris eða eru nú þegar farnir að taka 
út lífeyri.

42,5% Innlend skuldabréf

5,0% Erlend skuldabréf

15,0% Innlend hlutabréf

37,5% Erlend hlutabréf 

52,0% Innlend skuldabréf

6,0% Erlend skuldabréf

12,0% Innlend hlutabréf

30,0% Erlend hlutabréf 

100% Innlend skuldabréf 

61,5% Innlend skuldabréf

7,0% Erlend skuldabréf

9,0% Innlend hlutabréf

22,5% Erlend hlutabréf 

–  Fullgildur lífeyrissjóður – Lágmarksiðgjald í

 skyldulífeyrissparnað skiptist í sameign og séreign.

–  Fjórar ólíka greiðsluleiðir í skyldulífeyrissparnaði.

–  Fjórar ávöxtunarleiðir í séreignarsparnaði.

–  Hægt að greiða frá 48% til 79% af skylduiðgjaldi 

 í séreign.

–  Kennitala sjóðsins er 430990-2179.

–  Lífeyrissjóðsnúmer: 930 fyrir skyldulífeyrissparnað 

 og 929 fyrir viðbótarlífeyrissparnað.

–  Númer iðgjaldareiknings er 111-26-515255.

–  Nánari upplýsingar á islif.is.
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Ráðlagður fjárfestingartími: 5 ár eða lengur

Meiri
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Ráðlagður fjárfestingartími: 4 ár eða lengur
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Ráðlagður fjárfestingartími: 3 ár eða lengur
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Ráðlagður fjárfestingartími: 2 ár eða lengur

Meiri


