
Inngangur

Frá 1. janúar 1999 hefur verið skattalegur hvati
því fylgjandi fyrir launþega að spara 2% af
heildarlaunum sínum á lífeyrisreikninga. Auk
þess sem tekjuskattlagningu er frestað kemur til
0,2% mótframlag frá launagreiðendum. Þrátt
fyrir að tilkoma lífeyrisreikninga á Íslandi sé
nýleg, er hún áhugaverð frá alþjóðlegum sjónar-
hóli.1 Rekstrarkostnaður lífeyrisreikninga hefur

mikið verið í umræðunni um einkavæðingu al-
mannatryggingakerfisins í Bandaríkjunum sem
og annars staðar. Eina landið innan OECD þar
sem almannatryggingakerfi hefur verið einka-
vætt með því að taka upp lífeyrisreikninga er
Bretland og hefur kostnaður þar verið töluverður
auk ýmissa annarra vandamála svo sem óvand-
aðrar sölumennsku. Í íslenska lífeyrisreikninga-
kerfinu eru upphæðir hlutfallslega lágar, ekki er
skylda að leggja inn á lífeyrisreikninga og fyrir-
tækin sem bjóða þessa þjónustu eru tiltölulega
mörg sem leiðir til takmarkaðrar stærðar-
hagkvæmni. Öll þessi atriði benda til þess að
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1. Athugið að þegar talað er um lífeyrisreikninga er átt
frjálsan lífeyrissparnað þar sem tekjuskattlagningu á
innborganir er frestað þar til kemur að lífeyristöku. Frjáls
lífeyrissparnaður hefur verið til staðar hér á landi í ríf-
lega 20 ár, þótt ekki hafi hlotist skattalegt hagræði af því,
og hefur hann gengið undir nöfnum eins og lífeyris-
sparnaður og séreignasparnaður.

Ágrip

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir þeim kostnaði sem dæmigerður launþegi á Íslandi greiðir ef fjárfest
er í nýtilkomnum lífeyrisreikningum þar sem tekjuskattlagninu er frestað og í söfnunarlíftryggingum.
Upplýsingar um þóknanir vegna þessara sparnaðarforma fengust hjá þeim aðilum sem bjóða þau.
Kostnaðarhlutföll sem reiknuð eru benda til þess að kostnaður vegna lífeyrisreikninga, miðað við
núverandi gjaldtöku, sé töluvert lægri á Íslandi en vegna sambærilegra reikninga í Bretlandi. Gjaldtaka
á Íslandi er töluvert lægri en venjulega væri gert ráð fyrir á skilgreindum framlagsmarkaði sem er að
slíta barnsskónum (e. defined contribution market). Þetta gildir einnig þegar haft er í huga lágt fram-
lagshlutfall á íslensku reikningana. Lág gjaldtaka er rakin til ýmissa þátta, þar á meðal takmarkaðra
reglugerða, samkeppni milli fjármálastofnana og lífeyrissjóða launþega auk augljóss vaxtar markað-
arins. 
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rekstrarkostnaður ætti að vera hár á Íslandi.
Þannig kann reynslan af gjaldtöku vegna um-
sýslu lífeyrisreikninga á Íslandi að sýna að
hversu miklu leyti hægt er að heimfæra reynslu
Breta yfir á önnur lönd. 

Í þessari grein er leitast við að varpa ljósi á
kostnaðinn við lífeyrisreikninga og söfnunar-
líftryggingar með því að nota ákveðnar forsend-
ur um launaþróun auk upplýsinga um núverandi
gjaldtöku. Haft var samband við þá aðila sem
bjóða þessa þjónustu og þeir beðnir um skrifleg-
ar upplýsingar um hvernig gjaldtöku væri hátt-
að. Vegna þess skamma tíma sem liðinn er síðan
lífeyrisreikningakerfið var tekið upp eru allar
kostnaðaráætlanir nálgun og byggðar á þeirri
forsendu að núverandi kostnaðaruppbygging
verði óbreytt í framtíðinni. Til samanburðar
skoðum við einnig samsetningu kostnaðar vegna
söfnunarlíftrygginga. 

Lífeyrisreikningar voru teknir upp sem hluti
af viðleitni stjórnvalda til að auka þjóðhagslegan
sparnað og draga úr framtíðarskuldbindingum
almannatryggingakerfisins á Íslandi. Nú þegar
bjóða 33 fjármálastofnanir og lífeyrissjóðir fram
þjónustu sína á þessu sviði. Auk þess bjóða 6
tryggingafyrirtæki söfnunartryggingar á Íslandi
og var sú fyrsta seld í október 1997. Eins og
alþjóð veit búa fáir á Íslandi og, jafnvel miðað
við mannfjölda, er líftryggingageirinn mjög lítill
vegna nægra líftrygginga sem felast í lögbundnu
lífeyrisfyrirkomulagi.2 Þar af leiðandi er fjöldi
reikninga hjá sérhverju fyrirtæki í flestum
tilvikum lítill.

Greininni er skipt upp í sex hluta. Í 2. hluta
er gróft yfirlit yfir íslenska lífeyriskerfið. Í 3.
hluta er rannsókn okkar lýst auk þess sem fjall-
að er um niðurstöðu gagnasöfnunar. Í 4. hluta er
gerð grein fyrir aðferð til þess að meta gjaldtöku
vegna lífeyrisreikninga og söfnunartrygginga.
Þessi umfjöllun byggir á Murthi, Orszag og
Orszag (1999).3 Í 5. hluta eru kostnaðarhlutföll
reiknuð og lagt mat á hve mikið fer til mismun-

andi kostnaðarliða. Í 6. hluta eru niðurstöðurnar
dregnar saman og fjallað um hvað þær fela í sér. 

2. Lífeyrissjóðakerfið á Íslandi 

Lífeyrissjóðakerfið á Íslandi er myndað af: a)
opinberu gegnumstreymislífeyriskerfi, b) lög-
bundnu starfsgreinalífeyriskerfi,4 og c) frjálsum
lífeyrisreikningum, söfnunartryggingum og öðr-
um almennum sparnaði.5

2.1 Almannatryggingar 
Í íslenska almannatryggingakerfinu er grunn-
lífeyrir greiddur til allra Íslendinga frá 67 ára
aldri og tekjutengdur viðbótarlífeyrir frá starfs-
lokum (venjulega 65 - 70 ára). Kerfið tryggir
einstökum lífeyrisþega grunnlífeyri að hámarki
kr. 16.829 á mánuði og kr. 49.540 í viðbótar-
lífeyri. Hámarkslífeyrir á mánuði er því kr.
66.369, sem er u.þ.b. 40% af meðaltali heildar-
launa starfsmanns hins opinbera fyrir skatta árið
1998.6  Grunnlífeyrir lækkar með hækkandi
tekjum og skerðist alveg þegar tekjur ná kr.
143.474 á mánuði. Greiðslur frá lífeyrissjóðum
draga þó ekki úr grunnlífeyri. Viðbótarlífeyrir
fellur niður þegar tekjur ná kr. 94.472 á mánuði
eða lífeyrir frá lífeyrissjóðum verður kr. 93.520
á mánuði (miðað við apríl 1999). 

2.2 Starfsgreinalífeyrir
Í lok árs 1998 voru 65 starfsgreinalífeyrissjóðir
starfandi (þar af voru 10 lokaðir sjóðir). Samtals
voru hreinar eignir þessara lífeyrissjóða metnar
á 404.729 milljónir króna í lok árs 1998, eða
sem nemur tæpum 70% af vergri landsfram-
leiðslu ársins. Framlag í sjóðina verður að vera
a.m.k. 10% af heildarlaunum, þar af 6% sem
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2. Iðgjaldagreiðslur vegna líftrygginga á mann á Íslandi
voru einar af þeim lægstu árið 1997 meðal OECD land-
anna; aðeins kr. 1.927 á mann eða 0,1% af vergri lands-
framleiðslu.

3. Hægt er að vista greinina af
http://www.econ.bbk.ac.uk/ukcosts.

4. Hér eru frjálsu lífeyrissjóðirnir taldir sem starfsgreina-
lífeyrissjóðir sem er ekki nákvæm flokkun en það ætti
samt ekki að koma að sök í þessari umfjöllun. 

5. Gerð er ítarleg grein fyrir fyrstu tveim kerfunum í grein
Más Guðmundssonar (1998). 

6. Heildarlaun starfsmanna hins opinbera voru rétt undir kr.
175.000 að meðaltali árið 1998.



greidd eru af launagreiðanda og 4% sem greidd
eru af launþega. Flestir sjóðanna eru blandaðir
(e. hybrid), en 16 eru þess eðlis að útborganir úr
þeim eru skilgreindar (e. defined benefit) og 9
þannig að framlög í þá eru skilgreind (e. defined
contribution). Meirihluti blönduðu sjóðanna eru
líkastir því að framlög séu skilgreind að því leyti
að framlög hafa í flestum tilfellum verið stöðug
við 10% um langan tíma. Fjárfestingaráhætta er
borin sameiginlega af aðilum sjóðanna, þ.e. út-
borganir úr sjóðnum eru skilgreindar á hverjum
tíma miðað við stöðu hans, þannig að ekki er
hægt að tala um þá sem sjóði með skilgreind
framlög. Ef um er að ræða mismun á milli eigna,
þ.á m. iðgjalda í framtíðinni, og skuldbindinga
sjóðsins er umfangi útborgana venjulega breytt
með því að breyta reglum um starfsemi hans. 

Sjóðirnir greiða mismunandi lífeyri eftir
fjárhagslegri stöðu þeirra. Metið hefur verið,
miðað við núverandi reglur, að hver lífeyris-
sjóður muni greiða lífeyri sem er að meðaltali
45% til 58% af tekjum 40 - 60 ára einstaklinga.
Góð staða sjóðanna bendir hinsvegar til þess að
líklegt sé að þetta hlutfall gæti orðið mun hærra
í framtíðinni.7

Með nýjum lögum, sem staðfest voru árið
1998, mun ekki vera mögulegt að reka skyldu-
bundinn sjóð, sem er þess eðlis að framlag í
hann er skilgreint, eftir 1. júlí 1999. Auk þess
mun verða lokað á aðgang nýrra meðlima að
sjóðum sem eru þess eðlis að útborganir úr þeim
eru skilgreindar. Í nýju lögunum er kveðið svo á
að öllum starfsgreinasjóðum sé skylt að vera
blandaðir sjóðir í framtíðinni og þurfi sem slíkir
að uppfylla mörg skilyrði varðandi útborganir úr
þeim, þ.á m. greiðslur örorkulífeyris og greiðsl-
ur lífeyris til eftirlifandi maka og/eða barna.8

2.3 Lífeyrisreikningar og söfnunartryggingar

2.3.1 Lífeyrisreikningar
Frá 1. janúar 1999 hafa allir launþegar á Íslandi
á aldrinum 16 - 70 ára átt rétt á að stofna lífeyris-

reikning, annaðhvort hjá þeim lífeyrissjóði sem
þeir greiða skyldubundin iðgjöld til eða hjá öðr-
um fjármálastofnunum sem til þess hafa leyfi.9

Einstaklingur getur sparað 2% af tekjum sínum
fyrir skatta á slíkum reikningi auk þess að fá
mótframlag upp á 0,2% frá launagreiðanda.

Hefja skal greiðslur á reikning eigi síðar en
tveimur mánuðum eftir að samningur tekur
gildi. Hægt er að fella samning úr gildi með sex
mánaða fyrirvara. Hins vegar veitir ógilding
samnings ekki rétt til að taka út innstæður á
reikningi fyrr en við 60 ára aldur. Undantekning
frá þessari reglu er að ef einstaklingur hlýtur
örorku þá á hann rétt á töku lífeyris fyrr.

Þegar einstaklingur hefur náð 60 ára aldri má
byrja að greiða út sparnað hans og áunna vexti
með föstum ársgreiðslum yfir tímabil sem er
ekki styttra en sjö ár, eða sem svarar þeim tíma
sem líða þarf þar til að einstaklingurinn nær 67
ára aldri. Ef einstaklingur deyr áður en innstæða
hans hefur verið greidd út að fullu verður hún
eign dánarbús hans. Þar af leiðandi fær einstakl-
ingur sem hættir störfum eftir 67 ára aldur eina
heildargreiðslu en einstaklingur sem hættir
störfum fyrir þann aldur fær tímabundna árlega
greiðslu sem er tryggð til 67 ára aldurs.

Frá apríl 1999 hafa 33 fyrirtæki, sem bjóða
fjármálaþjónustu, haft leyfi til að bjóða lífeyris-
reikninga á Íslandi. Af þeim eru 2 tryggingar-
fyrirtæki, 21 eru starfsgreinalífeyrissjóðir og 10
eru hefðbundnar fjármálastofnanir.10

2.3.2 Söfnunarlíftryggingar
Í apríl 1999 buðu 6 tryggingarfyrirtæki upp á
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7. Bankaeftirlit Seðlabanka Íslands (1997).
8. Heimild: Fjármálaeftirlitið.

9. Fjölda lífeyrissjóða var leyft að taka við greiðslum inn á
séreignarreikninga vegna starfsloka fyrir 1. janúar 1999,
en ekkert skattalegt hagræði fékkst af því að greiða á
slíka reikninga fyrr en 1. janúar 1999.

10. Fjölmörg fyrirtæki, þó einkum í fjármálageiranum, reka
mismunandi sjóði og hafa því leyfi fyrir hverjum þessara
sjóða (innan hvers sjóðs kunna að vera mismunandi fjár-
festingaráætlanir). T.d. rekur Kaupþing tvo sjóði og er,
þar af leiðandi, tvítalið. Kaupþing hefur einnig umsjón
með starfsgreinalífeyrissjóði (Lífeyrsissjóður íslenskra
stjórnunarstarfsmanna á Keflavíkurflugvelli), en hann er
talinn sem starfsgreinalífeyrissjóður. 



söfnunarlíftryggingar á Íslandi, þ.e. reglubund-
inn sparnað sem tengdur er líftryggingu. Þrjú
þessara fyrirtækja eru erlend, þ.e. Friends Provi-
dent, Sun Life og Allianz, og þrjú eru innlend,
þ.e. Alþjóða líftryggingarfélagið, Líftryggingar-
félag Íslands (LÍFÍS) og Sameinaða líftrygg-
ingarfélagið (SAMLÍF). Söfnunarlíftryggingum
fylgir skattalegt hagræði þar sem ekki þarf að
greiða eignarskatt af þeim. Skatturinn er 1,45%
á hreinar eignir yfir kr. 5,28 milljónir og 1,2% á
eignir milli kr. 3,74 og 5,28 milljónir. Vegna
þess að ekki þarf að greiða eignarskatt af eign-
um hafa þær meira hagræði í för með sér fyrir
einstaklinga sem betur eru staddir fjárhagslega.
Venjulega eru teknar nokkuð háar upphafsþókn-
anir hjá þeim fyrirtækjum sem bjóða upp á þetta
sparnaðarfom þar sem borga þarf sölumönnum
laun eða þóknanir til milligöngumanna. Erlendu
fyrirtækin nota innlenda tryggingasala sem þeir
greiða hærri þóknanir en íslensku fyrirtækin
gera. Íslensku fyrirtækin nota nær eingöngu
eigin sölumenn. Þar sem lífeyrissjóðir bjóða
flestum einstaklingum nægar líf- og örorku-
tryggingar er formlegur líftryggingageiri á Ís-
landi mjög smár og því er kostnaður við hann
nokkuð hár. Til dæmis má nefna að hlutfall
heildarkostnaðar og heildariðgjalda (mælt með
mörgum mismunandi aðferðum) er töluvert
meira en tvöfalt hærra en í Bretlandi. 

Í þeim samanburði á söfnunarlíftryggingum
sem hér er gerður eru aðeins borin saman 
íslensku fyrirtækin og Sun Life en söfnunar-
líftryggingar Friends Provident og Allianz eru
ekki að fullu sambærilegar við hin félögin. Í við-
auka A er borin saman samsetning kostnaðar við
þær söfnunarlíftryggingar sem til skoðunar eru.

Söfnunarlíftryggingar eru mjög mismunandi
og fara eftir þörfum sérhvers einstaklings. Þar
sem ekki þarf að borga eignarskatta af þeim,
en þeir myndu lækka ávöxtunina um meira en
140 punkta (e. basis points), felst ákveðið
hagræði í þessum sjóðum fyrir fjárfesta sem
ekki skipta um störf eða hætta að greiða í sjóð-
ina. Lágt endurkaupsverð nýju söfnunarlíftrygg-
inganna gerir það hins vegar að verkum að hvati
einstaklinga til að forðast skattheimtu með þess-
um hætti verður minni en ella þar sem kostn-

aðurinn við að hætta getur numið meira en 140
punktum.

Greining okkar horfir til þess kostnaðar sem
neytendur verða fyrir að meðaltali, þ.e. þess taps
sem þeir verða fyrir vegna gjaldtöku en tekur
ekki tillit til þess skattalega hagræðis sem þeir
hafa af fjárfestingunni. Ástæðan fyrir þessu er
að við sækjumst eftir samkvæmri aðferð til þess
að leggja mat á og bera saman gjaldtöku fyrir-
tækjanna. Sú ákvörðun hvort fjárfesta eigi í
ákveðinni áætlun er auðvitað háð þessum skatta-
legu atriðum en slík umfjöllun er utan ramma
þessarar greinar.

3. Íslenskar kostnaðartöflur 

Til þess að mæla umfang gjaldtöku af neytend-
um á Íslandi var send spurningakönnun til þeirra
fyrirtækja er bjóða lífeyrisreikninga og söfn-
unarlíftryggingar á Íslandi (sjá viðauka A og B).
Í könnuninni báðum við fyrirtækin um að veita
okkur upplýsingar um núverandi umfang gjald-
töku ásamt því að leggja fram áætlanir um hvað
þessi gjaldtaka hefði í för með sér við starfslok
venjulegs íslensks launþega sem notar slíka
reikninga. Einnig báðum við fyrirtækin um að
veita upplýsingar um hver staða reiknings yrði
ef einstaklingur hætti að leggja inn á hann eða
óskaði eftir því að breyta um áætlun eftir ákveð-
inn tíma. Síðari tölurnar veita upplýsingar um
hve kostnaðarsamt það yrði fyrir einstaklinga
með breytilegar tekjur og atvinnu að breyta eða
hætta framlögum.

Við báðum fyrirtækin um að gera grein fyrir
gjaldheimtu vegna lífeyrisreiknings þar sem
upphaflegt framlag var kr. 5.000 á mánuði. Þessi
tala er nokkru hærri en flestir íslenskir launþegar
myndu leggja inn á slíkan reikning og þar af
leiðandi kunna okkar tölur að vanmeta kostnað
ef gjaldtaka felur í sér að tekin er föst upphæð af
framlaginu í kostnað.

Gert var ráð fyrir 9% árlegri nafnávöxtun og
átti þá að vera búið að draga frá öll gjöld sem eru
í núverandi fyrirkomulagi.11 Á sama hátt átti að
gera ráð fyrir 4% nafnlaunavexti á ári með því
að hækka framlög um 4% í byrjun hvers árs. Í 1.
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töflu er sýnt lokavirði sjóðs þegar ekki er gert
ráð fyrir neinni gjaldtöku. Ef virði sjóðsins er
minnaen það sem sýnt er í töflunni er það til kom-
ið vegna gjaldtöku þeirra fyrirtækja sem bjóða
þetta sparnaðarform. Til dæmis myndi einstakl-
ingur, sem hættir störfum eftir 5 ár, gera ráð fyrir
að fá kr. 404.953 ef ekki kæmi til neinnar gjald-
töku, launahækkanir væru 4% á ári og sjóðurinn
ávaxtaðist um 9% á ári. Gjaldtaka breytir þessari
tölu nokkuð. Til dæmis, ef áætlað virði að mati
fyrirtækis sem býður þetta sparnaðarform er kr.
390.000, þá nemur gjaldtaka þess, miðað við
þennan ákveðna sjóð, kr. 14.953 á 5 árum.

Í Bretlandi er kerfi lífeyrisreikninga, - svo
kallaður ,,einstaklingsbundinn lífeyrir“. Þessir
lífeyrisreikningar voru teknir upp árið 1988 og
hefur tímaritið Money Managementfylgst með
gjaldtöku þeirra fyrirtækja sem bjóða einstakl-
ingsbundna lífeyrisreikninga með því að nota
svipaða aðferð og þá sem notuð er í þessari
grein. Þrátt fyrir að aðrar forsendur og upphæðir
séu notaðar má gera ráð fyrir að sambærileg tala
fyrir Bretland sé u.þ.b. kr. 360.000. Meðaltalið
var hærra í okkar könnun eða ríflega kr. 402.000
og bendir það, a.m.k. á byrjunarstigi lífeyris-
reikninganna, til afar lítillar gjaldtöku á Íslandi.

Bæði sala og rekstur þessara lífeyrisreikn-
inga eru háð tiltölulega fáum reglugerðum,
sennilega þar sem þeir eru nýir af nálinni. Sér-
staklega má nefna að ekki er skýrt tekið fram í
lögum og reglugerðum hvað telst til gjaldtöku.
Gjaldtöku hjá starfsgreinalífeyrissjóðum er skipt
í gjaldtöku vegna rekstrar og fjárfestingar. En
þegar kostnaðarhlutföll hjá þeim voru skoðuð
kom í ljós að aðeins var tekið tillit til stjórn-
unarkostnaðar og þar af leiðandi er kostnaður
lægri en annars væri.12 Í 2. töflu eru birtar upp-
lýsingar um virði sjóða á lokadegi, sem fengnar
voru úr könnuninni.13

Einnig voru fyrirtækin beðin um að veita
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11. Vera kann að einhverjum þyki ávöxtunin sem notuð er
full rífleg en þessi tala er notuð til að geta borið niður-
stöður saman við sambærilega breska rannsókn. Þess má
geta að tryggingastærðfræðingar hér á landi nota 2½%
raunávöxtun í sínum útreikningum og 1½% raunlauna-
hækkun. Val á ávöxtunartölu breytir þó ekki megin-
niðurstöðu þessarar ritgerðar um kostnaðinn við lífeyris-
reikninga og söfnunartryggingar.

12. Gunnar Baldvinsson (1998). 
13. Fjöldi vandamála kom upp vegna upplýsinga sem fengn-

ar eru hjá þeim fyrirtækjum sem bjóða lífeyrisreikninga.
Til dæmis bjóða Landsbréf reikning sem engin gjald-
heimta fylgir og er kallaður Fjárvörslureikningur. Þessi
reikningur fjárfestir í sjóði sem heitir Fortuna Fund og
fylgir 1% umsýslugjald fjárfestingu í þeim sjóði. Fortuna
Fund er sjóður af sjóðum sem kunna að fylgja umsýslu-
gjöld sem eru dregin frá áður en ávöxtun þeirra er reikn-
uð. 1% umsýslugjald þegar um er að ræða samning sem
á 40 ár til gjalddaga og annað er óbreytt miðað við
dæmið í greininni leiðir til 22% lækkunar virðis sjóðsins
á gjalddaga miðað við enga gjaldtöku. Gunnar Baldvins-
son hjá VÍB sem stjórnar lífeyrissjóðnum ALVÍB, sem
hefur 0,48% umsýslugjald á ári og er lýst sem lágkostn-
aðarsjóði, sagði okkur að ef sjóður sem þeir fjárfestu í
hefði umsýslugjald, t.d. 0,2% á ári, myndu þeir lækka
þeirra gjaldheimtu þannig að heildarumsýslugjöld sjóðs-
ins færu aldrei yfir 0,48%. Sama vandamál og fjallað var
um að ofan stendur þó enn eftir, þ.e. ef sjóðirnir sem
ALVÍB fjárfestir í fjárfesta í öðrum sjóðum sem um-
sýslugjöld eru tekin af. 

Tafla 1.  Virði sjóðs við starfslok án gjaldheimtu

Fjöldi ára til starfsloka Virði sjóðs við starfslok

5 ár kr. 404.953
10 ár kr. 1.115.757
15 ár kr. 2.316.159
20 ár kr. 4.292.994
25 ár kr. 7.492.604
30 ár kr. 12.607.838
35 ár kr. 20.712.143
40 ár kr. 33.466.179

Heimild: Útreikningar höfunda
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Tafla 2.  Lokavirði sjóðs við starfslok með gjaldheimtu (kr.)

Fyrirtæki 5 ára 10 ára 15 ára 25 ára 40 ára

VÍB (ALVÍB) 397.547 1.082.003 2.216.927 6.970.309 29.672.831
Búnaðarbanki Íslands (Lífeyrisbók) (1) (1) (1) (1) (1)
Fjárvangur (Frjálsi Lífeyrissj.) 399.646 1.085.951 2.221.183 6.957.579 29.432.615
Landsbanki Íslands (Lífeyrisbók) (1) (1) (1) (1) (1)
Landsbréf (Líf) 400.071 1.088.317 2.228.658 6.998.956 29.735.888
Landsbréf (Fjárvörslureikn.) (6) 404.953 1.115.757 2.316.159 7.492.604 33.466.179
Lífsj. arkitekta og tæknifr. (2) 402.288 1.100.726 2.268.048 7.219.059 31.373.629
Lífeyrissjóður Austurlands (3) (3) (3) (3) (3)
Lífsj. stj.starfsm. á Keflav.flugvelli 403.246 1.106.116 2.285.249 7.316.265 32.109.996
Lífeyrissjóður Norðurlands EF EF EF EF EF
Lífeyrissjóður sjómanna (4) (4) (4) (4) (4)
LSR (Séreignadeild) 403.885 1.109.717 2.296.773 7.381.760 32.610.642
LSS (Séreignadeild) 403.885 1.109.717 2.296.773 7.381.760 32.610.642
Lífeyrissjóður Suðurnesja (2) 402.819 1.103.712 2.277.570 7.272.784 31.779.625
Lífeyrissjóður tannlækna (3) (3) (3) (3) (3)
Lífeyrissj. verkalýðsf. á Suðurlandi EF EF EF EF EF
Lífeyrissjóður verkfræðinga (4) (4) (4) (4) (4)
Lífeyrissjóður VR (Séreignadeild) 400.829 1.100.738 2.276.864 7.308.538 32.218.684
Lífeyrissjóður Vestfjarða (4) (4) (4) (4) (4)
Lífeyrissjóður Vesturlands (4) (4) (4) (4) (4)
Kaupþing (Eining) 399.661 1.086.030 2.221.432 6.958.959 29.442.707
Lífeyrissjóður Framsýnar (4) (4) (4) (4) (4)
Lífeyrissjóður Hlífar EF EF EF EF EF
Lífeyrissjóður Lífiðnar (2) 403.884 1.109.713 2.296.763 7.381.700 32.610.185
Líftryggingafélag Íslands (6) 404.953 1.115.757 2.316.159 7.492.604 33.466.179
Samlíf 399.646 1.085.951 2.221.183 6.957.579 29.432.615
Sameinaði lífeyrissjóðurinn (2) 403.884 1.109.713 2.296.763 7.381.700 32.610.185
Samvinnulífeyrissjóðurinn EF EF EF EF EF
Búnaðarbanki verðbréf (séreignasj.) (3) (3) (3) (3) (3)
Kaupþing (séreignasjóður) 399.661 1.086.030 2.221.432 6.958.959 29.442.707
Samband íslenskra sparisjóða (3) (3) (3) (3) (3)
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda I 402.819 1.103.712 2.277.570 7.272.784 31.779.620
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda II 403.351 1.106.707 2.287.141 7.326.996 32.191.777
VÍB (Eftirlaunareikningur) (5) (5) (5) (5) (5)
Engin gjöld 404.953 1.115.757 2.316.159 7.492.604 33.466.179

Forsendur: 5.000 kr. framlag sem hækkar um 4% í upphafi sérhvers árs. 9% árleg ávöxtun að frádregnum öllum gjöldum.

Heimild: Könnun meðal þeirra fyrirtækja er bjóða lífeyrisreikninga. 

Ath.: Ef merkt er með EF neituðu viðkomandi fyrirtæki/lífeyrissjóðir að taka þátt í könnuninni. (1) Þetta er venjulegur banka-
reikningur sem hefur breytilega vexti, sem eru ákveðnir af viðkomandi banka. (2) Útreikningar höfunda þar sem viðkomandi
fyrirtæki framkvæmdi ekki umbeðna útreikninga heldur sendi upplýsingar um gjöld eða ekki var farið eftir leiðbeiningum
við útreikninginn. (3) Engar upplýsingar fengust. (4) Stjórnendur vita ekki hvert umsýslugjaldið mun verða fyrr en í lok árs
1999 þegar heildarkostnaður við rekstur sjóðsins verður dreginn frá innistæðum í honum. (5) Hægt er að leggja sparnað inn
á bankareikning þar sem ekki er um gjaldheimtu að ræða eða í annars konar sjóði þar sem umsýslugjöld eru frá 60 til 95
punktar. (6) Engin gjöld.



upplýsingar um hve mikið fé væri hægt að færa
á aðra lífeyrisreikninga ef einstaklingar óskuðu
þess að skipta um áætlun eftir ákveðinn tíma.14

Auðvitað geta einstaklingar einnig skilið þá
upphæð sem til er eftir og byrjað að borga inn á
annan lífeyrisreikning (e. going „paid-up“). Um
gjaldtöku vegna þessa var ekki spurt í könn-
uninni. Upplýsingar um kostnað við að færa fé
af reikningi yfir á nýjan voru ekki á reiðum
höndum hjá öllum fyrirtækjunum en af fengnum
svörum virtist kostnaður vera á bilinu 0 til 1,5%
af innstæðum.15

Í 3. töflu eru útreikningar vegna söfnunarlíf-
trygginga en hún er sambærileg við 2. töflu.16

4. og 5. tafla sýna endurkaupsverð söfnunar-
líftrygginga, bæði fyrir karla og konur.

Rétt er að ítreka að þessi tvö sparnaðarform,
þ.e. lífeyrisreikningar og söfnunarlíftryggingar
eru ekki sambærileg, t.d. vegna takmarkana á
fjárfestingum þeirra aðila sem bjóða lífeyris-
reikningana og vegna þeirrar líftryggingar sem
söfnunarlíftryggingarnar bjóða upp á, auk mis-
munandi skattahagræðis sem þessi sparnaðar-
form bjóða. Gjaldtaka er töluvert hærri á söfnun-
arlíftryggingunum, þó svo að leiðrétt hafi verið
fyrir tryggingafræðilegum kostnaði vegna líf-
trygginga og er kostnaðurinn líkari þeim sem er
vegna lífeyrisreikninga í Bretlandi. Kannski er
orsök þessa óteygin eftirspurn, þ.e. vegna þess
hve skattahagræðið fyrir þá efnameiri er mikið
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14. Aðeins var litið til fyrstu 5 ára sem sjóður er til staðar.
15. Hjá sumum fyrirtækjanna er ákveðið tímabil þar sem

hægt er að færa fé úr sjóði án þess að til þessa kostnaðar
komi. 

16. Hér er þó ekki gert ráð fyrir 4% launavexti.

Tafla 3.  Virði sjóða að loknum 30 ára samningstíma fyrir 30 ára einstakling, 5 milljóna kr.
líftryggingu og 9% nafnávöxtun. Allar upphæðir eru í þús. kr. 

Fyrirtæki Karl Kona

Alþjóða líftryggingarfélagið* 10.562 - 10.685 10.963 - 11.084

LÍFÍS* 10.577 - 10.699 11.042 - 11.161

SAMLÍF 10.994 11.335

Sun Life 9.492 9.621

*Gjaldheimta er mismunandi eftir því hvort innborganir eru greiddar með reiðufé eða kreditkorti.

Tafla 4.  Endurkaupsverð söfnunarlíftryggingar, karlmaður. Allar upphæðir í þús. kr. 

Fyrirtæki 2 ár 5 ár 10 ár 15 ár

Alþjóða líftryggingarfélagið 89 - 90 371 - 376 1.045 - 1.057 2.083 - 2.107

LÍFÍS 68 - 69 404 - 408 1.115 - 1.127 2.222 - 2.247

SAMLÍF 118 430 1.172 2.310

Sun Life 56 341 977 1.887

Heimild: Útreikningar gerðir eða staðfestir af viðkomandi fyrirtæki. 

Tafla 5.  Endurkaupsverð söfnunarlíftryggingar, kona. Allar upphæðir í þús. kr. 

Fyrirtæki 2 ár 5 ár 10 ár 15 ár

Alþjóða líftryggingarfélagið 96 - 97 391 - 395 1.094 - 1.106 2.174 - 2.197

LÍFÍS 71 - 72 423 - 427 1.168 - 1.181 2.331 - 2.356

SAMLÍF 124 446 1.214 2.391

Sun Life 57 345 987 1.898

Heimild: Útreikningar gerðir eða staðfestir af viðkomandi fyrirtæki. 



við söfnunarlíftryggingar eru viðbrögð þeirra
við litlum breytingum á gjaldtöku í raun hlut-
fallslega lítil sem gerir þeim fyrirtækjum sem
bjóða söfnunarlíftryggingar mögulegt að hafa
gjaldtöku hærri. 

4. Kostnaðarhlutfallið

Kostnaðartöflurnar sem birtar voru í 3. kafla eru
gagnlegar til þess að bera saman fyrirtæki en
einnig til þess að hafa mælikvarða á hversu mik-
ið af virði lífeyrisreiknings eða söfnunarlíftrygg-
ingar fer til greiðslu á rekstrargjöldum og öðrum
kostnaði. Þessi mælikvarði gerir okkur kleift að
kanna hvernig gjaldtaka vegna íslenskra fjárfest-
ingarvara breytist yfir tíma. Hlutfallið er einfald-
lega: CR= 1 - IAC / IANC þar sem IANC er virði
söfnunarlíftryggingarinnar eða lífeyrisreikn-
ingsins þegar ekki hefur verið tekið tillit til
neinna gjalda og IAC er virði þessara sparnaðar-
forma þegar allur kostnaður hefur verið dreginn
frá. Samkvæmt skilgreiningu liggur hlutfallið á
bilinu 0 til 1 þar sem virði sjóðs sem öll gjöld
hafa verið dregin frá hlýtur að vera minna en
virði sama sjóðs þegar engin gjöld eru tekin.
Annars vegar getur kostnaðarhlutfallið verið
jafnt og 0, þ.e. þegar engin gjöld eru tekin af
sjóðnum. Hins vegar getur það verið jafnt og 1,
þ.e. þegar gjaldtaka er það mikil að hún er jafn-
há sparnaðinum. Í raunveruleikanum er hlutfall-
ið á milli 0 og 1, þ.e. á milli öfgagildanna tveggja. 

Kostnaður við lífeyrisreikninga og söfn-
unarlíftryggingar er venjulega til kominn af
þrennu (Murthi, Orszag og Orszag, 1999):

1. Öflun viðskiptavina - auglýsingar, sala, 
þóknanir.

2. Umsýsla - bókanir, samskipti við aðila, 
upplýsingakerfi, bókhald.

3. Eignastjórnun.

Í Bretlandi er meira en helmingur kostnaðar
vegna öflunar viðskiptavina. Líklegt er að þetta
sé svipað fyrir líftryggingarfyrirtæki sem starfa
á Íslandi. Hins vegar má gera ráð fyrir að kostn-
aður við öflun viðskiptavina sé mun lægri fyrir

lífeyrissjóði sem bjóða einnig lífeyrisreikninga
og þurfa ekki að auglýsa eða greiða þóknanir til
sölumanna. Bankar geta einnig aflað nýrra við-
skiptavina með hlutfallslega lágum kostnaði þar
sem ekki er lögboðin skylda til að veita ráðgjöf
eða hafa þjálfaða ráðgjafa. Auk þess sjá margir
bankanna og fjármálafyrirtækjanna um fjárfest-
ingu starfsgreinabundnu lífeyrissjóðanna og
stundum reka þeir einnig viðkomandi sjóði.
Þetta gefur þeim vissa möguleika til að bjóða
þeim viðskiptavinum sem fyrir eru lífeyris-
reikninga. Þetta ætti vissulega að leiða til lægri
kostnaðar vegna öflunar viðskiptavina. Þar sem
skyldubundnu lífeyrissjóðirnir geta veitt með-
limum sínum lífeyrisreikninga með hlutfallslega
lágum kostnaði vegna öflunar viðskiptavina er
mjög erfitt fyrir aðrar stofnanir, sem keppa um
þessa viðskiptavini, að hafa gjaldtöku sína mun
hærri og um leið að laða til sín viðskiptavini. 

Rekstrarkostnaði er haldið lágum með hlut-
fallslega lágum launakostnaði og upplýsinga-
kerfum sem eru nú þegar til og hafa verið þróuð
á staðnum. Vegna takmarkaðra reglugerða-
ákvæða um umsýslu hafa þau fyrirtæki sem
bjóða lífeyrisreikninga getað notað þau upplýs-
ingakerfi sem fyrir eru fyrir þessa reikninga.17

Upplýsingakerfi sem geta haldið utan um 10.000
- 15.000 reikninga hafa verið hönnuð innan-
lands. Kostnaður vegna eignastjórnunar og fjár-
festingar er venjulega lítill hluti af heildarkostn-
aði þannig að fyrirtækin geta fjárfest heildar-
sjóði sína (e. pooled funds) í stórum sjóðum í
Evrópu eða Bandaríkjunum með tiltölulega
lágum kostnaði. Í 6. töflu eru birt kostnaðarhlut-
föll vegna lífeyrisreikninga á Íslandi miðað við
5 - 40 ára samninga. 

Af 6. töflu má ráða að kostnaðarhlutföll
lífeyrisreikninga á Íslandi voru frá 0,26% til
12,05% háð fjölda ára til starfsloka. Almennt er
niðurstaðan sú að uppgefin gjaldtaka af neytend-
um vegna íslensku lífeyrisreikninganna sam-
svarar 30 punktum en falin gjöld og önnur gjöld
þýða væntanlega að raunveruleg gjaldtaka er
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17. Einu ákvæðin bundin í reglugerðir eru að greina verður
lífeyrisreikninga frá öðrum sjóðum og færa kostnað við
þá sérstaklega. 



töluvert hærri. Samt eru kostir á markaðnum
sem hafa í för með sér að gjaldtaka samsvarar
innan við 50 punktum og eru þá öll gjöld inni-
falin. Yfir 40 ára tímabil þýða 50 punktar fyrir
hinn venjulega íslenska launþega að um 13% af
inneign í sjóði eru tekin í gjöld. Þetta er mun
lægra en í Bretlandi þar sem sambærilegar tölur
hafa verið nær 36% (Murthi, Orszag and
Orszag, 1999). Einnig er þetta lægra en gjald-
taka að meðaltali í fjármálaþjónustu í Banda-
ríkjunum sem nýlega var metin 150 punktar á
ári. Bandaríska talan bendir til þess að kostnað-
arhlutfallið sé u.þ.b. 31%.18

Gjaldtaka á Íslandi er sérstaklega eftirtektar-
verð í ljósi þess hve litlir sjóðirnir eru. Ef miðað
er við 5.000 kr. fjárfestingu á mánuði og 50
punkta í gjöld leiðir þetta aðeins til kr. 313 í
gjöld fyrsta árið. Að gefnu litlu umfangi gjald-

töku er talið líklegt að mörg fyrirtækjanna sem
bjóða upp á lífeyrisreikninga muni hverfa af
markaðnum og gjaldtaka hækka í kjölfar þess að

framboðið færist á færri hendur. Upphafskostn-
aður fyrirtækjanna er einnig líklegur til að hafa
verið hærri en gert var ráð fyrir þar sem fyrstu
upplýsingar benda til lítillar notkunar nýju
lífeyrisreikninganna.

Á meðan hluti ástæðunnar fyrir lágri gjald-
töku er vegna þeirra grundvallaratriða sem rædd
voru hér að framan hlýtur hluti hennar að vera til
kominn vegna vanþróaðs markaðar. Af þeim
fyrirtækjum sem svöruðu könnun okkar fram-
kvæmdi aðeins eitt útreikningana rétt í fyrsta
skiptið. Þetta bendir til þess að svigrúm sé til að
bæta skilning neytenda á fjármálamarkaðnum
auk þess sem gera má ráð fyrir að fyrirtækin hafi
vanmetið kostnað og ofmetið hin nýju viðskipta-
tækifæri sem felast í lífeyrisreikningunum. Í 7.
töflu er birt svipuð tafla og 6. tafla fyrir söfn-
unarlíftryggingarnar. 

7. tafla staðfestir að söfnunarlíftryggingar
eru dýrari en lífeyrisreikningar. Gjaldtaka vegna
söfnunarlíftrygginga er ámóta há og gjaldtaka
vegna lífeyrisreikninga á Bretlandi. Þessi niður-
staða kemur ekki á óvart þar sem söfnunarlíf-
tryggingar krefjast meiri fjármálaráðgjafar. 
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18. John D. Rea og Brian Reid (1998) komast að því að
meðalkostnaður við sameiginlega sjóði í Bandaríkjunum
sé 149 punktar. Miðlunarkostnaður er ekki tekinn með í
þessari tölu, en hann kynni að bæta við 12 punktum. 

Tafla 6.  Kostnaðarhlutföll vegna lífeyrisreikninga á Íslandi

5 ár 10 ár 15 ár 25 ár 40 ár

Kostnaðarhlutfall (lægsta) 0,0026 0,0054 0,0084 0,0148 0,0256

Kostnaðarhlutfall (meðaltal) 0,0083 0,0160 0,0242 0,0416 0,0700

Kostnaðarhlutfall (hæsta) 0,0183 0,0303 0,0428 0,0714 0,1205

Ath.: Tvö fyrirtækjanna sem segjast ekki innheimta gjald vegna eignastjórnunar eru ekki tekin með í þessum útreikningum. 

Tafla 7.  Meðaltals kostnaðarhlutföll vegna söfnunarlíftrygginga á Íslandi

30 ár, karl 30 ár, kona

Kostnaðarhlutfall (lægst) 0,1679 0,1320

Kostnaðarhlutfall (meðaltal) 0,2569 0,2328

Kostnaðarhlutfall (hæst) 0,3913 0,3831

Ath.: Kostnaðarhlutfallið var reiknað með því að nota formúluna í textanum með eftirfarandi teljurum (til að taka tillit til mis-
munandi gjaldtöku vegna umsýslugjalda sjóða): LÍFÍS: Notum 9% nafnávöxtun, eða kr. 12.857.855, Alþjóða líftryggingar-
félagið og SAMLÍF: Notum 9,5% nafnávöxtun, eða kr. 14.155.505, Sun Life: Notum 10% nafnávöxtun, eða kr. 15.594.695. 



5. Lokaorð

Þó að reynslan af lífeyrisreikningum á Íslandi sé
lítil er ekki of snemmt að draga lærdóma af
henni. Í fyrsta lagi hafa fábrotin lög og reglu-
gerðir leitt til þess að kostnaður vegna umsýslu
er minni en ella. Mögulegt er að ekki verði hægt
að viðhalda þessu ef fyrirtækin sem bjóða þessa
þjónustu verða fjölbreyttari en nú er. Í öðru lagi
er sú ráðstöfun að leyfa starfsgreinasjóðum að
keppa við önnur fjármálafyrirtæki í að bjóða líf-
eyrisreikninga góð aðferð til að auka samkeppni
og draga úr kostnaði. Í þriðja lagi er Ísland lík-
lega dæmi um land þar sem kostnaður er lægri 
á byrjunarstigum í þróun lífeyrismarkaðar.
Reynslan í mörgum löndum, eins og t.d. Chile
og Bretlandi, er sú að kostnaður hefur lækkað
þegar markaðirnir þroskuðust en íslensku fyrir-
tækin kunna að vera upptekin af að ná til sín
markaðshlutdeild og þar af leiðandi er þróun
kostnaðar önnur yfir tíma. Í fjórða lagi er Ísland
dæmi um land þar sem lífeyriskerfi sem byggir
á skilgreindu framlagskerfi hlýtur lítinn hljóm-
grunn í byrjun. Ein skýring er að bæta þurfi
skilning á fjármálakerfinu, en þetta krefst frekari

rannsókna þar sem verið er að taka upp líf-
eyriskerfi sem byggir á skilgreindum framlögum
í öðrum löndum heims. 
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VIÐAUKI A. SAMANBURÐUR Á KOSTNAÐARLIÐUM SÖFNUNARLÍFTRYGGINGA

Alþjóða líftryggingarfélagið LÍFÍS Samlíf Sun Life

Upphafsgjald ·40% af mánaðargreiðslu í ·4 mánaðargreiðslur. ·5 mánaðargreiðslur.(b) ·15 mánaðargreiðslur.(c)

mislangan tíma eftir lengd

samnings.(a)

·kr. 2.000 árgjald.

Innheimtugjald sem hlutfall ·Innheimtugjald: 1-2% af ·Innheimtugjald: 1-2% af ·Innheimtugjald er 2% af ·Innheimtugjald: £2,13. (g)

af mánaðargreiðslu (d) hverri mánaðargreiðslu hverri mánaðargreiðslu hverri mánaðargreiðslu.

eftir greiðslumáta.(e) eftir greiðslumáta.(f)

Gengismunur ·5% gengismismunur. ·5% gengismismunur. ·Enginn. ·5% gengismismunur.

Iðgjald líftryggingar (h) ·Veittur er 25% afsláttur af ·Upplýsingar um iðgjöld ·Skv. iðgjaldaskrá. ·Upplýsingar um iðgjöld

iðgjaldaskrá félags. fást ekki. fást ekki.

Mánaðarleg umsýsluþóknun ·0,5% á ársgrundvelli. ·Engin. ·0,5% á ársgrundvelli. ·1% á ársgrundvelli

Bónusar ·Hluti umsýslugjalds fer inn ·Afsláttur á gengismun eftir ·Engir. ·Eftir það tímabil sem upp-

á bónusreikning í hverjum tímalengd samnings. hafsgjaldið er tekið, fara 102%

mánuði. Greiðist aðeins út ·Á 11. - 15. ári: 20% afsláttur af greiddum iðgjöldum til

við lok samningstímans. ·Á 16. - 20. ári: 30% afsláttur kaupa á einingum.

·Ef mánaðargreiðsla er kr. ·Á 21. - 25. ári: 40% afsláttur ·100 mánuðum áður en

6.000 eða hærri þá fara 102%·Á 26. ári og lengur: 50% samningstíminn rennur út

þess hluta mánaðargreiðsl- afsláttur. er uppsafnað umsýslugjald

unnar sem á að fara í sparnað ásamt vöxtum endurgreitt,

til fjárfestingar í sjóðum 1% á sérhverjum mánuði.

félagsins eftir að upphafs-

tímabili lýkur.

Heimild: Kynningarefni og upplýsingar frá bjóðendum og tryggingasölumönnum. 

(a) Fyrir 20 ára samning eru þetta 20 mánuðir, en fyrir 30 ára samning eru þetta 25 mánuðir (getur orðið mest 25 mánuðir). (b) Upphafsgjaldið getur í hæsta lagi orðið kr. 112.000.
(c) 15 mánaðargreiðslur fyrir 30 ára samning, en 13 mánaðargreiðslur fyrir 20 ára samning. (d) Athuga verður að Alþjóða líftryggingarfélagið og LÍFÍS leggja innheimtugjaldið
ofan á mánaðarlegar innborganir en ekki SAMLÍF. Til að geta borið saman sambærilegar innborganir þarf því að lækka þær innborganir sem settar eru inn í líkön Alþjóða líftrygg-
ingarfélagsins og LÍFÍS um sem nemur innheimtugjaldinu. (e) Beingreiðslur: Landsbankinn 1,45%, aðrir bankar og sparisjóðir 1%. VISA: 1,75%. EURO: 2%. (f) Beingreiðslur:
1%. VISA: 1,25%. EURO: 2%. (g) Hækkar í takt við bresku neysluverðsvísitöluna. (h) Einnig er vert að athuga að SAMLÍF er eina félagið sem gerir ekki upp á milli þeirra sem
reykja og reykja ekki varðandi iðgjald tryggingarinnar.
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VIÐAUKI B. SVÖR ÚR KÖNNUN 

Fast mánaðar- Innheimtu- Umsýslu- Gengis- Önnur 
Sjóður gjald gjald þóknun munur gjöld

VÍB (ALVIB) 0 0 0,48% 0 0
Búnaðarbanki Íslands (Lífeyrisbók) (1) (1) (1) (1) (1)
Fjárvangur (Frjálsi Lífeyrissj.) 0 0 0,50% 0 0
Landsbanki Íslands (Lífeyrisbók) (1) (1) (1) (1) (1)
Landsbréf (Líf) 0 0 0,50% 0 0
Landsbréf (Fjárvörslureikningur) (6) 0 0 0 0 0
Lífsj. arkitekta og tæknifr. (2) 0 0 0,25% 0 0
Lífeyrissjóður Austurlands (3) (3) (3) (3) (3)
Lífsj. stj.starfsm. á Keflav.flugvelli 0 0 0,16% 0 0
Lífeyrissjóður Norðurlands EF EF EF EF EF
Lífeyrissjóður sjómanna (4) (4) (4) (4) (4)
LSR (Séreignadeild) 0 0 0,10% 0 0
LSS (Séreignadeild) 0 0 0,10% 0 0
Lífeyrissjóður Suðurnesja (2) 0 0 0,20% 0 0
Lífeyrissjóður tannlækna (3) (3) (3) (3) (3)
Lífeyrissj. verkalýðsf. á Suðurlandi EF EF EF EF EF
Lífeyrissjóður verkfræðinga (4) (4) (4) (4) (4)
Lífeyrissjóður VR (Séreignadeild) 0 0 0,13% 0 0
Lífeyrissjóður Vestfjarða (4) (4) (4) (4) (4)
Lífeyrissjóður Vesturlands (4) (4) (4) (4) (4)
Kaupþing (Eining) 0 0 0,50% 0 0
Lífeyrissjóður Framsýn (4) (4) (4) (4) (4)
Lífeyrissjóður Hlíf EF EF EF EF EF
Lífeyrissjóður Lífiðn (2) 0 0 0,10% 0 0
Líftryggingafélag Íslands (6) 0 0 0 0 0
Samlíf 0 0 0,50% 0 0
Sameinaði lífeyrissjóðurinn (2) 0 0 0,10% 0 0
Samvinnulífeyrissjóðurinn EF EF EF EF EF
Búnaðarbanki verðbréf (séreignasjóður) (3) (3) (3) (3) (3)
Kaupþing (séreignasjóður) 0 0 0,50% 0 0
Samband íslenskra sparisjóða (3) (3) (3) (3) (3)
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 0 0 0,15% - 0,20% 0 0
VÍB (Eftirlaunareikningur) (5) 0 0 0% - 0,95% 0 0

Engin gjöld 0 0 0 0 0

Heimild: Könnun meðal þeirra fyrirtækja er bjóða lífeyrisreikninga. 

Ath.: Ef merkt er með EF neituðu viðkomandi fyrirtæki/lífeyrissjóðir að taka þátt í könnuninni. (1) Þetta er venjulegur
bankareikningur sem hefur breytilega vexti, sem eru ákveðnir af viðkomandi banka. (2) Útreikningar höfunda þar sem
bjóðandi framkvæmdi ekki umbeðna útreikninga heldur sendi upplýsingar um gjöld eða ekki var farið eftir leiðbeiningum
við útreikninginn. (3) Engar upplýsingar fengust. (4) Stjórnendur vita ekki hvert umsýslugjaldið mun verða fyrr en í lok árs
1999 þegar heildarkostnaður við rekstur sjóðsins verður dreginn frá innstæðum í honum. (5) Hægt er að leggja sparnað inn
á bankareikning þar sem ekki er um nein gjöld að ræða eða í annars konar sjóði þar sem umsýslugjöld eru frá 60 til 95 punkt-
ar. (6) Engin gjöld.


