
Samþykktir Lífeyrissjóðs Rangæinga 

Tillögur að breytingum á samþykktum sjóðsins vorið 2022.                

Tillögurnar voru staðfestar af fulltrúaráði á fundi þann 26. apríl 2022 og verða lagðar fram til 

staðfestingar á ársfundi sjóðsins sem haldinn verður þann 17. maí 2022. 

Rauðlitað er nýr texti. 

Er : 

19.3. 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 fjögur ár, reiknuð frá byrjun mánaðar, er umsókn berst sjóðnum. 

Úrskurður skv. þessu skal þá miðast við réttindareglur eins og þær hafa verið á umræddu tímabili og lífeyrir 

skv. verðlagi hvers tímabils. Vextir greiðast ekki á lífeyrisgreiðslur. Lífeyrir skv. umsókn um töku ellilífeyris 

fyrir hinn almenna ellilífeyrisaldur sbr. gr. 11.3. og 10.5. greiðist frá upphafi þess mánaðar er umsókn berst 

sjóðnum.  (Ákvæði lokamálsliðar þessarar greinar taki gildi þann 1. janúar 2007.) 

Verður 

19.3. 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 fjögur ár, reiknuð frá byrjun mánaðar, er umsókn berst sjóðnum. 

Úrskurður skv. þessu skal þá miðast við réttindareglur eins og þær hafa verið á umræddu tímabili og lífeyrir 

skv. verðlagi hvers tímabils. Vextir greiðast ekki á lífeyrisgreiðslur. Lífeyrir skv. umsókn um töku ellilífeyris 

fyrir hinn almenna ellilífeyrisaldur sbr. gr. 11.3. og 10.5. greiðist frá upphafi næstaþess mánaðar eftir aðer 

umsókn berst sjóðnum.  (Ákvæði lokamálsliðar þessarar greinar taki gildi þann 1. janúar 2007.) 

 

Er: 

10.1. 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 11.-

14. 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 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. 

Verður 

10.1. 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 11.-

14. 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 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. 

 Lágmarkstryggingavernd miðast við að innborgun hefjist við 20 ára aldur. 

 

 

 



Greinargerð : 

Varðandi breytingu á gr. 19.3 þá er um að ræða samræmingu vegan umsóknar um lífeyri, annars vegar 

á pappírsformi og hins vegar með rafrænum hætti. Þannig að það sé alltaf miðað við að fyrsti mánuður til  

greiðslu ellilífeyris eftir að umsókn berst eða er dagsett, sé næsti máunuður á eftir og greiðsla berst í lok  

þess mánaðar. 

 

Varðandi breytingu á gr. 10.1 þá er um að ræða skilgreiningu á við hvaða aldur  lágmarkstryggingaverndin  

miðast. 


