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Varðar: Athugasemdir Allianz við frumvarp til laga um séreignarsparnað og
ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar, 
mál nr. 484.

Þýska líftryggingafélagið Allianz Lebensversicherungs AG hefur frá árinu 2002 haft 

heimild fjármálaráðuneytisins til að bjóða viðskiptavinum hér á landi samninga um 

viðbótartryggingarvernd í samræmi við lög nr. 129/1997, um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða („lifeyrislögin") og er vörsluaðili 

lífeyrissparnaðar. Allianz ísland hf., söluumboð, er umboðsaðili Allianz hér á landi. 

Allianz ísland hefur látið þýða frumvarpið og sent þýska vörsluaðilanum. Vegna þess 

stutta tíma sem veittur er til umsagna hefur þýska vörsluaðilanum hins vegar ekki gefist 

færi á að ljúka yfirferð yfir frumvarpið og skila formlegri umsögn.

Um 20 þúsund íslenskir rétthafar ráðstafa nú iðgjaldi sínu til viðbótartryggingarverndar 

með samningi við Allianz en það jafngildir um fjórðungi allra þeirra sem í dag ráðstafa 

viðbótariðgjaldi1 sínu í samræmi við heimildir lífeyrislaga.

Veruleg hætta er á því að hagsmunir þessara 20 þúsund einstaklinga séu í uppnámi 

verði frumvarpið óbreytt að lögum og að viðskiptavinir Allianz sitji ekki við sama borð 

og viðskiptavinir annarra vörsluaðila lífeyrissparnaðar þegar kemur að því að notfæra 

sér þau úræði sem hér eru lögð til.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum blasir jafnframt við að möguleikar einstaklinga til að 

ráðstafa iðgjaldi sínu til viðbótarlífeyrissparnaðar verða takmarkaðir umtalsvert og 

einkum bundnir við lánveitendur húsnæðislána.

1, Almennt um tilefni athugasemda Allianz
Samningar Allianz fela í sér að viðbótariðgjaldi rétthafa er ráðstafað til kaupa á 

lífeyristryggingu og eru þessir tryggingasamningar ekki eins einfaldir og margir aðrir 

samningar um viðbótarlífeyrissparnað sem í boði eru hér á landi, t.a.m. samningar við 

innlánsstofnun, sem fela í sér ráðstöfun iðgjalds rétthafa inn á bundinn innlánsreikning. 

Hjálagt er til skýringar dæmi um útreikning fyrir tryggingasamning Allianz, miðað við 

ákveðnar gefnar forsendur (aldur, samningslengd, fjárhæð iðgjalds ofl. ). Slíka

1 Viðbótariðgjald er í lífeyrislögum og afleiddum reglum notað til aðgreiningar frá lágmarksiðgjaldi/iðgjaldi 

til lágmarkstryggingaverndar (12%  af launum) en séreignasparnaður getur verið, samkvæmt lífeyrislögum 

og afleiddum reglum, annars vegar séreign sem myndast hefur sem hluti af lágmarksiðgjaldi og hins vegar 

séreign sem stafar af viðbótariðgjaldi. Verður hér notast við orðið viðbótarlífeyrissparnaður en ekki 

séreignarsparnaður.
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útreikninga fá viðskiptavinir áður en þeir leggja inn umsókn um tryggingu og með 

reglubundnum hætti á líftíma tryggingarinnar.

Við undirbúning og útfærslu framkvæmdar- og Iöggjafarvaldsins á leiðum til að breyta 

timabundið þegar gerðum samningum um viðbótarlífeyrissparnað er nauðsynlegt að 

tekið sé tillit til sérstöðu þeirra rétthafa sem eru með tryggingarsamninga og þess gætt 

að þeim aðilum sem þannig ráðstafa sínu viðbótariðgjaldi verði gert kleift að nýta sér 

úrræði stjórnvalda og að það verði þeim ekki til tjóns.

Allianz ísland hefur frá því stjórnvöld kynntu tillögur sínar um skuldaleiðréttingar sent 

erindi til fjármálaráðherra, til verkefnisstjórnar um framkvæmd höfuðstólslækkunar 

íbúðalána og loks til starfshóps sem skipaður var af ráðherra (þar sem fulltrúar 

lífeyrissjóða og fjármálastofnanna áttu sæti en ekki fulltrúar vörsluaðila sem bjóða 

óhefðbundnari samninga um viðbótarlífeyrissparnað eins og tryggingasamninga).

Vakin var athygli þessara aðila á sérstöðu samninga Allianz og hagsmunum þeirra 

rétthafa sem hafa ráðstafað iðgjaldi sinu með þessum hætti og bent á nauðsyn þess að 

samráð yrði haft við alla hagsmunaaðila á þessum markaði og þess gætt að sjónarmiðum 

og sérstöðu allra aðila yrði gert jafnt undir höfði. Ekki síður mikilvægt væri að samráð 

yrði haft við erlend tryggingafélög sem heimild hafa fengið frá stjórnvöldum til að selja 

vörur sínar viðskiptavinum á þessum markaði og að þessir aðilar fengju tækifæri til að 

aðlaga sina samninga að þeim úrræðum sem að væri stefnt og rétthafar sem hefðu gilda 

tryggingasamninga ættu þannig kost á að nýta sér úrræðin og að fyllsta jafnræðis væri 

gætt.

Framangreind erindi voru ítrekuð nokkrum sinnum og loks bauðst fulltrúum félagsins 

að koma á fund starfshópsins. Á fundinum var farið yfir helstu reglur og skilmála 

tryggingasamninganna og þau helstu vandkvæði sem væru fyrirsjáanleg fyrir 

viðskiptavini Allianz. Þrátt fyrir að boðað hafði verið að Allianz fengi aðgang að 

fyrirliggjandi gögnum, m.a. tillögum sem þegar lágu fyrir, var á fundi starfshópsins 

tilkynnt sú ákvörðun að Allianz yrði ekki veittur aðgangur að þessum gögnum.

Við skoðun þeirra tillagna sem fram eru færðar í þessu frumvarpi virðist ekkert tillit 

hafa verið tekið til athugasemda félagsins heldur virðast þær alfarið miðaðar að 

viðskiptavinum þeirra vörsluaðila sem áttu sæti í starfshópi fjármálaráðherra og 

mismuna þannig einstökum rétthöfum (viðskiptavinum) sem og vörum og vörsluaðilum 

á þessum markaði.

Þá virðist b-liður 1. gr. frumvarpsins (ráðstöfun viðbótariðgjalds til húsnæðiskaupa) 

eins og þær tillögur eru fram settar, fremur kalla á sérstaka og aðskilda lagasetningu og 

umfjöllun. Þó að fagnaðarefni sé að stjórnvöld komi á fót kerfi sem aðstoðar einstaklinga 

sem ekki eiga fasteign til að eignast íbúðarhúsnæði eru tillögur frumvarpsins ekki í 

neinu samræmi við yfirlýstan tilgang og markmið þess. í greinargerð með frumvarpinu 

segir að frumvarpið sé hluti af aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar um höfuðstólslækkun 

húsnæðislána og skýtur það því skökku við að þar séu tillögur um skattaívilnun fyrir 

einstaklinga sem ekki skulda neitt vegna íbúðakaupa sem og einstaklinga sem ekki eiga 

húsnæði í dag.

Tillögur frumvarpsins vekja því óhjákvæmilega spurningar um hverjum þessar 

breytingar komi best ef af verður, lánveitendum eða rétthöfum. Augljósir eru hagsmunir 

lánveitenda, sem áttu fulltrúa í starfshópnum, og sem vilja eðlilega lána sem flestum sem 

mest til fasteignakaupa en þeim er með b-lið 1. gr. frumvarpsins afhent tæki til þess að 

ná til þeirra 37.918 fjölskyldna, sem (samkvæmt greinargerð frumvarpsins) eiga ekki 

fasteign í dag og spara ekki í viðbótarlífeyrissparnað. Eins og ákvæðið stendur verður
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Allianz hins vegar, vegna skilmála þeirra tryggingasamninga sem um ræðir, gert nánast 

ómögulegt að bjóða nýjum viðskiptavinum samninga um lífeyristryggingu, auk þess sem 

núverandi viðskiptavinum Allianz sem ekki eiga húsnæði er að óbreyttu ekki fært að 

nýta þetta úrræði með sama hætti og öðrum.

Vakin er athygli á því að í greinargerð kemur fram að Samkeppniseftirlitið hafi verið 

upplýst um vinnu starfshópsins. Ekki kemur hins vegar fram hver viðbrögð

Samkeppniseftirlitsins hafi verið í kjölfar þess né hvaða upplýsingar komu fram í

tilkynningunni til eftirlitsins. Við gerð frumvarps um leiðréttingu verðtryggðra

fasteignalána var hins vegar samkvæmt greinargerð með því frumvarpi leitað eftir 

formlegri staðfestingu frá Samkeppniseftirlitinu á því að sú vinna sem þar fór fram bryti 

ekki í bága við samkeppnisreglur.

Gerð frumvarpsins og útfærsla þeirra tilagna sem þar er að finna er til þess fallið að 

vekja tortryggni á því að samkeppnissjónarmiða og fulls jafnræðis hafi verið gætt og 

brýn ástæða hefði verið til að leita eftir staðfestingu Samkeppniseftirlitsins á því að 

verklag og endanlegt frumvarp, eða einstakir liðir þess, fælu ekki í sér

samkeppnishömlur eða brytu í bága við ákvæði samkeppnislaga að öðru leyti. 

Samkeppniseftirlitið kynni e.t.v. að telja nauðsynlegt að takmarka eða skilyrða með 

einhverjum hætti markaðssetningu úrræða af hálfu aðila, ef t.a.m. fjármálafyrirtæki 

býður einstaklingum sem ekki eiga húsnæði lán fyrir 90% fasteignaverðs ef viðkomandi 

ráðstafar viðbótariðgjaldi sínu til fjármálafyrirtækisins.

2. Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins

2.1. Athugasemdir við a-lið 1. gr. frumvarpsins
í frumvarpinu kemur fram að umsókn skuli gilda um um iðgjöld „sem greidd eru eftir að 

umsókn berst". Engar skýringar eða rökstuðning er að finna fyrir því hvers vegna gert er 

ráð fyrir undanþágu frá framangreindri reglu ef umsókn berst fyrir lok september 2014, 

þ.e. að þá geti umsóknin gilt um iðgjöld frá 1. júlí 2014.

Fyrir liggur að verði frumvarpið að þessu leyti samþykkt óbreytt þýðir það að vegna 

óvissu um það hvaða rétthafar muni sækja um úrræðið yrði Allianz að stöðva á íslandi 

greiðslur iðgjalda allra 20 þúsund viðskiptavina sinna inn á tryggingasamninga sína frá 

1. júlí 2014 og þar til í lok september 2014 þegar ljóst verður hverjir munu sækja um, 

með tilheyrandi tjóni fyrir viðskiptavini sem ekki hyggjast nýta úrræðið.

Ef almenna reglan um að úrræðið nái til iðgjalda sem stofnast eftir að umsókn er lögð 

fram gildir, þarf hins vegar einungis að stöðva greiðslur þeirra rétthafa sem sækja um 

úrræðið. Er því lagt til hér að sú breyting verði gerð á frumvarpinu að umsókn nái í 

öllum tilfellum til iðgjalda sem stofnast eftir að umsókn er lögð fram.

í samningi um lífeyristryggingu Allianz kemur fram hvernig rétthafar ráðstafa 

viðbótariðgjaldi sínu til kaupa á tryggingu. Til að viðskiptavinir Allianz geti nýtt sér 

úrræði a-liðar 1. gr. yrði nauðsynlegt að breyta reglum samningsins um hvernig iðgjöld 

eru meðhöndluð og þeim ráðstafað til kaupa á tryggingarsamningnum. Samkvæmt 

lífeyrislögum þarf ráðherra að staðfesta allar breytingar á reglum samninga um 

viðbótarlífeyrissparnað áður en þær taka gildi og hefur það ferli jafnan tekið nokkra 

mánuði. Er því lagt til að við a-Iið 1. mgr. verði bætt ákvæði þess efnis að ráðherra kveði 

nánar á um það í reglugerð hvernig rétthafar tryggingasamninga geti að skaðlausu nýtt 

sér heimild a-liðar 1, mgr.
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Fyrir liggur að umtalsverður kostnaður mun óhjákvæmilega falla til vegna þeirra 

ráðstafana sem frumvarpið mælir fyrir um. í greinargerð með frumvarpinu er tilgreint 

að kostnaður sem af framkvæmdinni hljótist muni að hluta til falla á ríkisjóð, kemur 

fram að sá kostnaður gæti numið allt að 50 millj.kr. í greinargerðinni er hins vegar ekki 

að finna umfjöllun um það hver skuli bera þann kostnað sem óhjákvæmilega mun falla til 

en ríkissjóður ætlar ekki að bera, annað en að ráðherra geti með reglugerð kveðið nánar 

á um það.

Gera má ráð fyrir því að til falli við framkvæmdina hjá vörsluaðilum bæði 

upphafskostaður auk þess sem gera ráð fyrir árlegum umsýslukostnaði hjá vörsluaðilum 

auk annars kostnaðar, eins og færslugjalda banka osfrv. Nauðsynlegt er að tekið verði 

skýrt á því í lögunum sjálfum hvernig þessum kostnaði skuli skipt og sérstaklega áréttað 

að kostnaður verði ekki niðurgreiddur af annarri starfsemi vörsluaðila, t.d. að einstakir 

vörsluaðilar (t.a.m. fjármálafyrirtæki sem eru jafnframt lánveitendur húsnæðislána) geti 

í skjóli stöðu sinnar boðið upp á „ókeypis" umsýslu. Vísað er til 3. mgr, 5. gr. lífeyrislaga 

hvað þetta varðar auk þess sem gæta verður að reglum samkeppnislaga hvað þetta 

varðar.

2.2. Athugasemdir við b-lið 1. gr. frumvarpsins
í frumvarpinu er ekki að finna neinar skýringar á því hvers vegna heimild til að nýta 

viðbótarlífeyrissparnað til húsnæðiskaupa er umtalsvert rýmri en heimild til að nýta 

viðbótarlífeyrissparnað til að lækka húsnæðisskuldir, eða allt til 1. júlí 2019. Til að gæta 

samræmis við a-lið 1. mgr. er lagt til hér að heimild til að nýta úrræði b-liðar 1. mgr. 

verði bundið við iðgjöld sem stofnast eftir að umsókn er lögð fram. Ekki verður séð að 

það að viðskiptavinir geri fyrirfram grein fyrir vilja sínum takmarki með einhverjum 

hætti eða skerði þetta úrræði, umfram það sem a-liður gerir ráð fyrir.

í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að „taka út viðbótariðgjald sem greitt hefur 

verið á tímabilinu". Jafnframt segir að útgreiðsla geti aldrei numíð hærri fjárhæð en sem 

nemur inneign vegna greiddra iðgjalda á tímabilinu. Enga umfjöllun er að finna um þetta 

í greinargerð en þar virðist gengið útfrá því að allir samningar um 

viðbótarlífeyrissparnað séu með þeim hætti að hægt sé að aðgreina iðgjöld tiltekins 

tímabils og ávöxtun þeirra frá öðrum áunnum réttindum eða inneign. Það er ekki svo og 

hefur þó fjármálaráðuneytið staðfest og heimilað ráðstöfun viðbótariðgjalds til kaupa á 

lífeyristryggingu Allianz. Samkvæmt skilmálum tryggingarinnar er það svokallað 

endurkaupsvirði sem rétthafi gæti ráðstafað og er fjárhæð endurkaupsvirðis í upphafi 

samningstíma lægri en inngreidd iðgjöld. Er það mismunandi eftir aðstæðum hvers og 

eins rétthafa en almennt má miða við að fyrstu 10 ár samningstímans sé 

endurkaupsvirðið lægra en inngreidd iðgjöld.

Ljóst er að óbreyttu er komið í veg fyrir að Allianz geti allt þar til 1. júlí 2017 boðið 

nýjum viðskiptavinum að ráðstafa viðbótariðgjaldi sínu til kaupa á lífeyristryggingu og 7 

þúsund viðskiptavinir Allianz, sem (samkvæmt lauslegri könnun félagsins) eiga ekki 

fasteign, gætu ekki nýtt sér úrræðið.

Með sama hætti og lagt er til hér að framan undir a-Iið er því gerð sú tillaga að bætt verði 

við b-lið 1. mgr. frumvarpsins ákvæði þess efnis að ráðherra kveði nánar á um það í 

greinargerð með hvaða hætti rétthafar tryggingasamninga geti að skaðlausu nýtt sér 

heimild b-liðar 1. mgr.
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3. Niðurlag

Eins og áður greinir hefur þýska líftryggingafélaginu Allianz Lebensversicherungs AG, 

ekki gefist færi á að kynna sér frumvarpið til hlítar og undirbúa formlega umsögn til 

efnahags- og viðskiptanefndar vegna þess skamma frests sem er til umráða, en Allianz 

ísland lét útbúa þýðingu frumvarpsins fyrir þýska félagið ásamt upplýsingum um 

möguleika til að koma að athugasemdum við þinglega meðferð mála. Er þess því 

góðfúslega óskað að fulltrúi Allianz fái tækifæri til að koma fyrir efnahags- og 

viðskiptanefnd til að kynna nánar og gera grein fyrir athugasemdum félagsins en Allianz 

leggur mikla áherslu á að eiga góða samvinnu við yfirvöld hverju sinni.

Er því jafnframt beint til efnahags- og viðskiptanefndar að tekið verði tillit til þeirra 

athugasemda sem hér hafa verið settar fram við afgreiðslu frumvarpsins og gerðar 

nauðsynlegar breytingar á frumvarpinu þannig að 20 þúsund viðskiptavinir Allianz eigi 

sömu möguleika á því að nýta sér úrræði þau sem um ræðir og það án þess að skerða 

með því áunnin réttindi sín.

Með þeim breytingum sem lagðar eru til væri gætt jafnræðis viðskiptavina allra þeirra 

vörsluaðila sem fjármálaráðuneytið hefur heimilað að bjóða samninga um 

viðbótarlífeyrissparnað og öllum gert kleift að nýta sér úrræði stjórnvalda án tillits til 

þess með hvaða hætti viðkomandi hefur kosið að ráðstafa viðbótariðgjaldi sínu. Þá yrðu 

jafnframt ekki takmarkaðir valmöguleikar einstaklinga til að ráðstafa viðbótariðgjaldi 

sínu heldur geta þeir áfram ráðstafað iðgjaldi sínu að vild til þeirra aðila sem fengið hafa 

heimild fjármálaráðuneytisins til að bjóða viðskiptavinum hér á landi samninga um 

viðbótartryggingarvernd í samræmi við ákvæði lífeyrislaganna.

Virðingarfyllst,

f.h. Allianz Island hf., söluumboð 

Ástríður Gísladóttir hrl.

5

íslögehf. | Túngötu 6 1101 Reykjavík | ísland | Tel: + 354 414 7400 | Fax: + 354 414 7401 | w ww .is log.is | islog@ islog.is | k t. 690312-1150

http://www.islog.is
mailto:islog@islog.is


sjá upplýsingar hér að neðan

Æ vilífeyrir Allianz 
Viðbótarlífeyristrygging

Dagsetning tilboðs 10.04.2014
Allianz (ííj)

Forsendur útreikninga: (Daten der Versicherung)

Jón Jónsson Karl
Fæðingardagur (Geburtsdatum) 01.01.1989 Samningsaldur:
Mánaðargreiðsla (zu zahlender Beitrag) 24.025 kr. (Eur 155)

Lykiltölur

Greitt inn á tímabilinu (Beitragssumme) 12.096.045 kr. (Eur 78.039)
Tryggð inneign við sam ningslok (Garantiekapital) 15.487.290 kr. (Eur 99.918)
Áæ tluð inneign við sam ningslok (Gesamtkapltal) 27.577.135 kr. (Eur 177.917)
Áæ tluð inneign við 1% hærri ávöxtun (Mögliches Gesamtkapital bei 1% iiber 35.136.175 kr. (Eur 226.685)
den derzeitig liegenden Úberschussanteilsátzen)
eða
Tryggður mánaðarlegur lífeyrir við 67 ára aldur (Garantierente) 52.235 kr. (Eur 337)
Áæ tlaður mánaðarlegur lífeyrir við 67 ára aldur (Gesamtrente) 120.435 kr. (Eur 777)
Áæ tlaður mánaðarlegur lífeyrir v ið  67 ára aldur með 1% hærri ávöxtun 172.825 kr. (Eur 1.115)
(Mögliche monatliche Gesamtrente bei 1% iibe rden  derzeitig liegenden 
Uberschussanteilsátzen)

Þróun tryggingar (Modellrechnung der Verlaufswerte bis zum Rentenbeginn)

Dags Greitt inn á Endurgreiðsla við andlát Endurkaupsvirði (Ruckkaufswert
tímabilinu með hagnaðarhlutdeild einschlieBlich der Beteiligung am

(Beitragssumme) (Leistung bei Tod) Uberschuss)
01.05.2014 24.000 kr. 24.144 kr.
01.05.2015 312.003 kr. 314.030 kr. 173.586 kr.
01.05.2016 600.005 kr. 605.707 kr. 363.291 kr.
01.05.2017 888.007 kr. 899.240 kr. 561.401 kr.
01.05.2018 1.176.010 kr. 1.194.687 kr. 768.515 kr.
01.05.2019 1.464.012 kr. 1.492.179 kr. 984.726 kr.
01.05.2020 1.752.015 kr. 1.792.518 kr. 1.297.014 kr.
01.05.2021 2.040.017 kr. 2.095.800 kr. 1.623.073 kr.
01.05.2022 2.328.019 kr. 2.402.117 kr. 1.963.249 kr.
01.05.2023 2.616.022 kr. 2.711.575 kr. 2.317.899 kr.
01.05.2024 2.904.024 kr. 3.024.276 kr. 2.687.855 kr.
01.05.2025 3.192.027 kr. 3.340.326 kr. 3.073.462 kr.
01.05.2026 3.480.029 kr. 3.659.835 kr. 3.475.257 kr.
01.05.2027 3.768.031 kr. 3.982.922 kr. 3.893.907 kr.
01.05.2028 4.056.034 kr. 4.309.701 kr. 4.315.612 kr.
01.05.2029 4.344.036 kr. 4.640.297 kr. 4.736.657 kr.
01.05.2030 4.632.039 kr. 4.974.837 kr. 5.172.369 kr.
01.05.2031 4.920.041 kr. 5.313.448 kr. 5.623.357 kr.
01.05.2032 5.208.043 kr. 5.656.271 kr. 6.090.241 kr.
01.05.2033 5.496.046 kr. 6.003.443 kr. 6.573.438 kr.
01.05.2034 5.784.048 kr. 6.355.109 kr. 7.073.461 kr.
01.05.2035 6.072.051 kr. 6.711.418 kr. 7.591.065 kr.
01.05.2036 6.360.053 kr. 7.072.526 kr. 8.126.650 kr.
01.05.2037 6.648.055 kr. 7.438.594 kr. 8.681.181 kr.
01.05.2038 6.936.058 kr. 7.809.788 kr. 9.254.907 kr.
01.05.2039 7.224.060 kr. 8.186.282 kr. 9.848.849 kr.
01.05.2040 7.512.063 kr. 8.568.251 kr. 10.463.515 kr.
01.05.2041 7.800.065 kr. 8.955.880 kr. 11.146.329 kr.
01.05.2042 8.088.067 kr. 9.349.360 kr. 11.870.633 kr.
01.05.2043 8.376.070 kr. 9.748.885 kr. 12.614.658 kr.
01.05.2044 8.664.072 kr. 10.154.664 kr. 13.395.346 kr.
01.05.2045 8.952.075 kr. 10.566.905 kr. 14.214.480 kr.
01.05.2046 9.240.077 kr. 10.985.828 kr. 15.074.387 kr.
01.05.2047 9.528.079 kr. 11.411.661 kr. 15.977.364 kr.
01.05.2048 9.816.082 kr. 11.844.637 kr. 16.925.329 kr.
01.05.2049 10.104.084 kr. 12.285.002 kr. 18.174.319 kr.
01.05.2050 10.392.087 kr. 12.733.011 kr. 19.237.600 kr.
01.05.2051 10.680.089 kr. 13.188.927 kr. 20.354.980 kr.
01.05.2052 10.968.091 kr. 13.653.023 kr. 21.528.801 kr.
01.05.2053 11.256.094 kr. 14.125.587 kr. 22.762.759 kr.

A thugið að íslsnsk útgáfa 12/2013 þessara útreikninga er e inungis æ tluð til upplýsinga/h liðsjónar, Það er hins vegar þýska útgáfa
útreikninganna, sú útgáfa sem byggð er á AMIS kerfinu, sem er lagalega bindandi og fy lg ir  sú útgáfa með bréfi þessu/er send þér með
þessum skjölum . Sé m isræ m i á m illi íslensku og þýsku útgáfunnar g ild ir  sú þýska.



Dags

01.05.2054
01.05.2055

Greitt inn á 
timabiiinu 

(Beitragssumme)
11.544.096 kr. 
11.832.099 kr.

sjá upplýsingar hér að neðan

Endurgreiðsla við andlát Endurkaupsvirði ( R i ic k k j^ f j í ^ r t  
með hagnaðarhlutdeild einschlieRlich der Beteil 

(Leistung bei Tod) Úb<
14.606.915 kr. 24.059.787 kr.
15.097.310 kr. 25.422.979 kr.

ffiíinz (jfi)

Athugið að is lensk útgáfa 12/2013 þessara útreikninga er e inungis æ tluð til upp lýsinga/h liðsjónar. Það er hins vegar þýska útgáfa
útreikninganna, sú útgáfa sem byggð er á AMIS kerfinu, sem er lagalega b indandi og fy lg ir  sú útgáfa með bréfi þessu/er send þér með
þessum skjölum . Sé m isræ m i á m illi is lensku og þýsku útgáfunnar g ild ir  sú þýska.



sjá upplýsingar hér að neðan

Útreikningur ævilífeyris
(Modellrechnung der Verlaufswerte ab dem Rentenbeginn) Allianz (fij)
Dagsetning Við andlát 

(Gesamte einmaiige 
Todesfalileistung)

Lífeyrisgreiðsla á mánuði 
(monatliche Gesamtrente)

01.05.2056
01.05.2057
01.05.2058
01.05.2059
01.05.2060
01.05.2061
01.05.2062
01.05.2063
01.05.2064
01.05.2065
01.05.2066
01.05.2067
01.05.2068
01.05.2069
01.05.2070
01.05.2071
01.05.2072
01.05.2073
01.05.2074
01.05.2075

10,455.364 kr. 
9.401.041 kr. 
8.346.719 kr. 
7.292.397 kr. 
6.238.074 kr. 
5.183.752 kr. 
4.129.429 kr. 
3.075.107 kr. 
2.020.785 kr. 

966.462 kr.

120.415 kr. 
121.619 kr. 
122.836 kr. 
124.064 kr. 
125.304 kr. 
126.556 kr. 
127.821 kr. 
129.100 kr. 
130.391 kr. 
131.694 kr. 
133.012 kr. 
134.342 kr. 
135.685 kr. 
137.042 kr. 
138.412 kr. 
139.796 kr. 
141.194 kr. 
142.606 kr. 
144.032 kr. 
145.472 kr.

Mánaðarlífeyrir með árlegri hækkun til æviloka

UPPLÝSINGAR

Reiknað er með gengi 1 evra 155 kr. Dagsetning: 10.04.2014

Tilboð þetta sýnir útkomu tryggingar miðað við fyrirfram gefnar forsendur og er miðað við kr. 400.000,- mánaðarlaun,
4,0% framlag launþega, og 2,0 % mótframlag atvinnurekanda.
Við gerð samningsins er stofnað til kostnaðar. Tekið er tillit til kostnaðar við gerð samnings, þegar iðgjald er reiknað út,
Ekki er gerður sérstakur reikningur fyrir kostnaðinum heldur er tekið tillit til hans i iðgjöldum.

Samningsgerðar og rekstrarkostnaður fyrstu 5 árin 84.373 kr.
Reglubundinn kostnaður fyrir hvert tryggingarár 14.899 kr.
Að viðbættum 0,40 € fyrir hverjar 100 € bótahöfuðstóls (inneignar)

Samningur þessi er um viðbótariðgjald til séreignarmyndunar sbr. 9.gr. IV kafla reglugerðar nr.698/1998, um ráðstöfun iðgjalds til lifeyrissparnaðar 
og viðbótartryggingarvernd. Mánaðariðgjaldi er varið til kaupa á Renten söfnunartryggingu Allianz. Skilmálar Renten söfnunartryggingarinnar eru 
óaðskiljanlegur hluti samnings þins við Allianz. Þeir skilmálar og reglur Ævilifeyris Allianz eru grundvöllur samningsins við Allianz. Um Renten 
söfnunartrygginguna gilda þýsk lög (BGB, Biirgerliches Gesetzbuch, Borgaralöggjöf og W G , Versicherungsverwaltunsgesetz, 
vátryggingasamningalög

Greiðsla lífeyris v ið  lok samnings.
Æ vilifeyrir Allianz er langtimasamningur þar sem viðskiptavinur skuldbindur sig til að greiða viðbótariðgjaldið til Allianz og Allianz skuidbindur sig á 
móti til að ávaxta það fé og greiða út í samningslok. Samkvæmt lögum sem gilda um viðbótarlífeyrissjóðsframlög, lög nr. 129/1997 um 
skyldutryggingu lifeyrisréttinda og starfsemi llfeyrissjóða, þá er að öllu jöfnu óheimilt að hefja töku lifeyris fyrr en við 60 ára aldur.
Æ vilifeyrir Allianz miðar að því að búa til lífeyrissjóð þar sem þér er tryggður ævilangur lifeyrir.

F lu tn ingur sö fnunar - Greiðsla vegna örorku.
Ef ákveðið er að hætta að leggja viðbótariðgjald til Allianz og söfnunin er flutt til annars vörsluaðila lifeyrissparnaðar þá er miðað við 
endurkaupsvirði samningsins. Endurkaupsvirðið er sýnt f þessum útreikningi ásamt þvi að það er sýnt i tryggingaskírteininu og árlegum yfirlitum. 
Það sama á við ef þú verður fyrir varanlegri örorku og eigir af þeim sökum rétt á greiðslu lifeyris. Islandsbanki mun sjá um milligöngu á þessum 
færslum.

Innheim ta iðgjalda
Allianz starfar i samvinnu við íslandsbanka. íslandsbanki tekur við iðgjöldum, breytir iðgjaldinu þínu jafn óðum í evrur og sendir til Allianz i 
Þýskalandi. Þar sem iðgjaldið er greitt í islenskum krónum þá getur orðið gjaldeyrisflökt á milli mánaða. Af þeim sökum hefur verið útbúinn hjá 
Islandsbanka gjaldeyrisreikningur í evrum, sem ber vexti skv. gjaldskrá fslandsbanka. í upphafi ertiltekin ákveðin fjárhæð i evrum sem greidd er 
inn á Renten söfnunartrygginguna og send til Allianz mánaðarlega. Millifærslugjald er ein evra. Gengið er út frá því að þessi fjárhæð sé um 90% af 
mánaðarframlagi. Það sem eftir er verður eftir á evrureikningi og ber þar vexti. Árlega er inngreiðslan inn á Renten samninginn stillt a f til jöfnunar. 
Ef framlagið hefur verið hærra en það var í byrjun og safnast hefur fyrir á evrureikningnum þá hækkar mánaðarframlagið inn á Renten samninginn. 
Árlega er sent yfirlit þar sem fram kemur inneign hjá Allianz. Einnig mun áætluð inneign koma fram ásamt uppsöfnuðum ævilifeyri.

Ú tre ikning gerði: A llianz Island ehf, S im i: 595 3300, Netfang: allianz@ allianz.is 
Heimasiða A llianz Island hf. söluum boðs: h ttp ://w ww .a llianz.is, netfang allianz@ allianz.is

A thug ið  að is lensk útgáfa 12/2013 þessara útre ikninga er e inungis æ tluð ti! upplýsinga/h liðsjónar. Það er h ins vegar þýska útgáfa
útreikninganna, sú útgáfa sem byggð er á AMIS kerfinu, sem er lagalega bindandi og fy lg ir  sú útgáfa með bréfi þessu/er send þér með
þessum skjö lum . Sé m isræmi á m illi íslensku og þýsku ú tgáfunnar g ild ir sú þýska.
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