
Umsóknarnúmer

Umsókn um (sjóðs- eða vísitölutengda) líf-, lífeyris- eða áhættutryggingu
Þetta skjal geymir endanlega samningsyfirlýsingu yðar. Samningurinn tekur ekki gildi fyrr en þér hafið undirritað fyrirliggjandi umsóknaryfirlýsingu og þér hafið fengið 
í hendur tryggingarskírteini.

Deutsche Antragsnummer / Samningsnúmer

Frekari samningsforsendur og viðbótaryfirlýsingar umsækjanda og þeirra einstaklinga sem tryggja skal
Upplýsingar um rétt til afturköllunar
Réttur til afturköllunar
Þér getið afturkallað samningsyfirlýsingu yðar innan 30 daga með skriflegum 
hætti (s.s. með bréfi, símbréfi, tölvupósti) án þess að tilgreina ástæður. Fresturinn 
hefst þegar þér hafið fengið í hendur með skriflegum hætti tryggingarskírteini, 
samningsskilmála, þ.m.t. almenna tryggingarskilmála, frekari upplýsingar skv. 1. 
og 2. mgr. 7. gr. laga um tryggingasamninga [Versicherungsvertragsgesetz], í 
tengslum við 1.–4. gr. tilskipunar um upplýsingaskyldu [VVG-
Informationspflichtenverordnung] og þessar upplýsingar. Til að tryggja 
afturköllunarréttinn nægir að senda afturköllunina í tæka tíð. 
Afturköllun skal senda til:

Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND 
Leben; fram kemur f.h. samtakanna tryggingafélagið
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Pósthólf 10 26 62, 66026 Saarbrücken
Bréfasími: (0681) 601 573
Netfang: service@saarland-versicherungen.de

Afleiðingar afturköllunar
Ef afturköllun tekur gildi lýkur tryggingaverndinni og við endurgreiðum yður þau 
iðgjöld sem greidd hafa verið eftir viðtöku afturköllunarinnar, ef þér hafið 
samþykkt að tryggingaverndin taki gildi áður en afturköllunarfresturinn rennur út. Í 
þessu tilviki er okkur heimilt að halda eftir þeim hluta iðgjaldsins sem fellur í 
gjalddaga fram að þeim tímapunkti þegar afturköllunin berst. Hér er um að ræða 
þá fjárhæð sem tilgreind er í upplýsingaskyldunni skv. tölul. II. 3 („Afturköllun“) 1. 
og 2. gr. VVG-tilskipunarinnar um upplýsingaskyldu. Við greiðum yður út 
endurkaupsvirðið, þ.m.t. hlutdeild í hagnaði skv. 169. gr. laga um 
tryggingasamninga. Endurgreiðslur eru inntar af hendi tafarlaust og í síðasta lagi 
30 dögum eftir viðtöku afturköllunarinnar. Taki tryggingaverndin ekki gildi fyrir lok 
afturköllunarfrestsins hefur gild afturköllun í för með sér að greiðslur sem tekið 
hefur verið við verða endurgreiddar og ný ávöxtun (s.s. vextir) greidd út. 

Hafið þér nýtt yður rétt yðar til afturköllunar með virkum hætti skv. 8. gr. laga um 
um tryggingasamninga (VVG) eruð þér ekki lengur bundin(n) af samningi sem er 
tengdur tryggingasamningnum. Um tengdan samning er að ræða ef hann tengist 
hinum afturkallaða samningi og varðar þjónustu tryggingasala eða þriðja aðila á 
grundvelli samkomulags á milli þriðja aðilans og tryggingasalans. Óheimilt er að 
semja um eða krefjast samningsrefsingar. 

Sérstakar ábendingar
Afturköllunarréttur yðar fellur niður ef samningurinn hefur að sérstakri ósk yðar 
verið efndur að fullu af yðar og okkar hálfu áður en þér nýttuð afturköllunarréttinn.

Umboð (umsókn um varanlega álagsgreiðslu) fyrir Riester-lífeyri
Ég veiti tryggingafyrirtækinu umboð til að sækja um greiðslu álags á ellilífeyri fyrir 
mig. Ég get hvenær sem er afturkallað umboðið gagnvart tryggingafélaginu með 
skriflegum hætti og fyrir lok þess iðgjaldaárs sem tryggingafélagið á ekki sækja 
um frekari álagsgreiðslur fyrir.

Ég mun tilkynna tryggingafélaginu eins fljótt og auðið er um breytingar á 
persónulegum högum mínum sem hafa áhrif á rétt minn á álagsgreiðslum (t.d. 
beinar og óbeinar breytingar á rétti mínum til álagsgreiðslna, niðurfellingu 
barnaálags, breytingar á fjölskylduhögum eða fjölda barna). 

Samþykki fyrir miðlun upplýsinga um iðgjöld vegna Riester-lífeyris og 
grunnlífeyris
Ég samþykki að tryggingafyrirtækið miðli til miðstöðvarinnar á grundvelli 
auðkennisnúmers míns (b-liður 139. gr. reglna um gjöld [Abgabeordnung]) 
upplýsingum um ellilífeyrisiðgjöld mín á viðkomandi iðgjaldaári. 

Ég get aðeins afturkallað samþykki mitt ef ég afturkalla einnig umboðið fyrir 
umsókn um greiðslu álags á ellilífeyri. Ef um þetta er að ræða get ég heimilað 
sérstaklega samþykki fyrir miðlun upplýsinga skv. a-lið 5. mgr. 10. gr. laga um 
tekjuskatt [Einkommenssteuergesetz, EStG] til að fá skattaafslátt. Að öðrum kosti 
fellur framvegis niður frádráttur vegna greiddra ellilífeyrisiðgjalda.

Yfirlit yfir þjónustuaðila
vegna yfirlýsingar um samþykki í tengslum við líf-, sjúkra-, slysa- og ábyrgðartryggingar 

(ábending: gildandi yfirlit á hverjum tíma er að finna undir dienstleister.vkb.de)
Vinsamlega athugið: Sérhver þessara þjónustuaðila fær aðeins persónuupplýsingar 

ef það er nauðsynlegt til að sinna því verkefni sem viðkomandi aðila hefur verið 
falið. Að öðrum kosti er engum gögnum miðlað.

Heiti/tegund fyrirtækis Starfssvið

Miðlæg afgreiðsla skyldra 
verkefna. Í þessu felst t.d. 
sameiginleg umsýsla gagna 
(öflun, vinnsla og nýting gagna 
um viðskiptavini),
vinnsla móttekins og sends 
pósts, vinnsla fyrirspurna frá 
viðskiptavinum, innheimta og 
greiðsla bóta).

Ytri fyrirtæki

Stjórnun viðskiptavinatengsla og 
dreifingar

Upplýsingatækniþjónusta

Móttaka umsókna um tryggingar, útgáfa 
tryggingarskírteina og vinnsla samninga

Gerð og yfirferð læknaskýrslna, 
ráðgjöf, stjórnun endurhæfingar

Öflun læknisfræðilegra 
meðferðargagna og sannprófun
endurgreiðslukrafna
Útvegun heilbrigðis- og 
hjálpartækja, sjúkrameðferðir og
endurhæfingaraðgerðir
Umsýsla og afgreiðsla bóta
Tilkynningar um greiðslu 
Riester-lífeyris

Endurtryggingar

Upplýsingar úr 
upplýsingagagnabönkum, gerð 
lánshæfismats

Pool-prófanir

Stoðþjónusta

Greiðslufallstrygging, 
sameiginleg þjónusta við 
viðskiptavini
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Yfirlit yfir þjónustuaðila
vegna yfirlýsingar um samþykki í tengslum við líf-, sjúkra-, slysa- og ábyrgðartryggingar 

(ábending: gildandi yfirlit á hverjum tíma er að finna undir dienstleister.vkb.de)
Vinsamlega athugið: Sérhver þessara þjónustuaðila fær aðeins 

persónuupplýsingar ef það er nauðsynlegt til að sinna því verkefni sem 
viðkomandi aðila hefur verið falið. Að öðrum kosti er engum gögnum miðlað.

Heiti/tegund fyrirtækis Starfssvið

Til fyrirtækjasamstæðunnar teljast eftirtali
félög sem veita hvert öðru þjónustu:
• Versicherungskammer Bayern

Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts
• Bayerische Landesbrandversicherung AG
• Bayerischer Versicherungsverband 

Versicherungsaktiengesellschaft
• Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG
• Bayerische Beamtenkrankenkasse AG
• Union Krankenversicherung AG
• Union Reiseversicherung AG
• Versicherungskammer Bayern Konzern 

Rückversicherung AG
SAARLAND Feuerversicherung AG

• SAARLAND Lebensversicherung AG
Feuersozietät Berlin Brandenburg 
Versicherung AG

• Öffentliche Lebensversicherung 
Berlin Brandenburg AG

• Ostdeutsche Versicherung AG (OVAG)
• Consal-Service-Gesellschaft mbH

Miðlæg afgreiðsla skyldra 
verkefna. Í þessu felst t.d. 
sameiginleg umsýsla gagna 
(öflun, vinnsla og nýting gagna um 
viðskiptavini),
vinnsla móttekins og sends pósts, 
vinnsla fyrirspurna frá 
viðskiptavinum, innheimta og 
greiðsla bóta).

• Bavaria Versicherungsvermittlungs-GmbH
• Versicherungskammer 

Maklermanagement Kranken GmbH
• Consal-Versicherungsdienste GmbH
• Consal Vertrieb Landesdirektionen GmbH
• Bayerischer Versicherungskammer 

Landesbrand Kundenservice GmbH
• Versicherungsservice MFA GmbH
• S-Finanzvermittlung und Beratung GmbH

Stjórnun viðskiptavinatengsla og 
dreifingar

• Inverso Gesellschaft für innovative 
Versicherungssoftware mbH

• VKBit Betrieb GmbH

Þjónusta og gagnavinnsla

• Combitel GmbH Þjónustumiðstöð (t.d. fyrir 
upplýsingar í gegnum síma)

• MediRisk Bayern
Risk- und Rehamanagement GmbH

Stjórnun áhættu og endurhæfingar

Ytri fyrirtæki

• Dienstleistungsunternehmen für Datenverarbeitung Upplýsingatækniþjónusta

• Concentrix Services (Germany) GmbH Móttaka umsókna um tryggingar, 
útgáfa tryggingarskírteina og 
vinnsla samninga

• medizinische Gutachter
• medizinische Berater

Gerð og yfirferð læknaskýrslna, 
ráðgjöf, stjórnun endurhæfingar

• Actineo GmbH Öflun læknisfræðilegra 
meðferðargagna og sannprófun
endurgreiðslukrafna

• Anbieter medizinischer Produkte und Dienstleistungen Útvegun heilbrigðis- og 
hjálpartækja, sjúkrameðferðir og 
endurhæfingaraðgerðir

• ARVATO AG Umsýsla og afgreiðsla bóta
Tilkynningar um greiðslu Riester-
lífeyris

• Verband öffentlicher Versicherer –
Deutsche Rückversicherung

• General Reinsurance AG
• Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG

Endurtryggingar

• Verband der Privaten
Krankenversicherung e.V.

Pool-prófanir

• Info Partner KG
• Creditreform
• Infoscore Consumer Data GmbH

Upplýsingar úr 
upplýsingagagnabönkum, gerð 
lánshæfismats

• COMPASS Private Pflegeberatung GmbH
• Deutsche Assistance Service GmbH
• RehaAssist Deutschland GmbH
• MD Medicus Assistance Service GmbH

Stoðþjónusta

• ProTect Versicherung AG
• Cardif Allgemeine Versicherung

Greiðslufallstrygging, sameiginleg 
þjónusta við viðskiptavini



Ábending varðandi SEPA-beingreiðslur (fyrir endurteknar SEPA-
millifærslur)
Umboðsnúmer yðar er jafnframt númer tryggingarskírteinis yðar. Þér fáið senda 
sérstaka tikynningu um SEPA-beingreiðslu eigi síðar en þremur dögum áður en 
greiðslan er skuldfærð. 
Ef iðgjöldin eru skuldfærð af reikningi yðar vegna tryggingasamnings þriðja aðila 
lýsið þér yfir samþykki yðar fyrir því að framangreind tilkynning verði aðeins 
send þriðja aðilanum. 
Ábending: Ég get krafist endurgreiðslu hinnar gjaldföllnu fjárhæðar innan átta 
vikna frá skuldfærslu hennar. Í þessu sambandi gilda þeir skilmálar sem samið 
hefur verið um við greiðsluþjónustuaðilann. 

Samþykki fyrir öflun og nýtingu heilsufarsupplýsinga og yfirlýsing um 
afléttingu þagnarskyldu (yfirlýsing um samþykki/afléttingu þagnarskyldu)
Orðalag yfirlýsingarinnar um samþykki/afléttingu þagnarskyldu var 
yfirfarið efnislega í samráði við persónuverndaryfirvöld vorið 2011. Þetta 
gildir ekki um grein 3.6.

Orðið „tryggingasali“ merkir í eftirfarandi texta áhættuberann hverju sinni, þ.e. 
fyrirtækið sem tryggingasamningurinn er gerður við. Áhættuberinn eru samtökin 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. 
Ákvæði laga um tryggingasamninga, persónuverndarlaga og annarra fyrirmæla 
um persónuvernd fela ekki í sér fullnægjandi lagalegar forsendur fyrir öflun, 
vinnslu og nýtingu heilsufarsupplýsinga af hálfu tryggingafélaga. Til að unnt sé 
að afla og nýta heilsufarsupplýsingar um yður í tengslum við þessa umsókn 
þörfnumst við, tryggingasalinn, því samþykki yðar varðandi 
persónuverndarmálefni. Enn fremur þörfnumst við þess að þér afléttið 
þagnarskyldu til að geta aflað heilsufarsupplýsinga um yður hjá aðilum sem eru 
bundnir þagnarskyldu, s.s. hjá læknum. Sem fyrirtæki á sviði líftrygginga 
þörfnumst við þess enn fremur að þér afléttið þagnarskyldu til að 
heilsufarsupplýsingar um yður eða aðrar upplýsingar sem eru verndaðar skv. 
203. gr. hegningarlaga [Strafgesetzbuch, StGB], s.s. vegna þeirrar staðreyndar 
að í gildi er samningur við yður, til að mega miðla þessum upplýsingum til 
annarra aðila, s.s. upplýsingatækniþjónustuaðila. 
Yður er í sjálfsvald sett að afhenda ekki tryggingafélaginu yfirlýsinguna um 
samþykki/afléttingu þagnarskyldunnar eða að afturkalla hana síðar með áhrifum 
til framtíðar, með því að senda tryggingasalanum hana. Við vekjum þó athygli á 
því að án vinnslu heilsufarsupplýsinga er vanalega ekki unnt að efna 
tryggingasamninginn. 
Yfirlýsingarnar varða meðferð heilsufarsupplýsinga um yður sem og annarra 
gagna sem eru vernduð skv. 203. gr. hegningarlaga
- af hálfu tryggingasalans (skv. lið 1),
- í tengslum við fyrirspurnir hjá þriðju aðilum (skv. lið 2),
- við afhendingu gagna til aðila utan tryggingasalans (skv. lið 3) og
- ef samningur kemst ekki á (skv. lið 4).
Yfirlýsingarnar gilda um þær persónur sem þér hafið lagalegt forræði yfir, s.s. 
börn yðar, að því leyti sem þær gera sér ekki grein fyrir áhrifum þessa 
samþykkis og geta því ekki sjálfar gefið út eigin yfirlýsingar. 

1. Öflun, vistun og nýting heilsufarsupplýsinga, sem þér hafið veitt 
aðgang að, af hálfu tryggingasalans. 
Ég gef samþykki mitt fyrir því að tryggingasalinn afli, visti og nýti þær 
heilsufarsupplýsingar sem ég hef látið af hendi með þessari umsókn og mun 
láta af hendi í framtíðinni, að því leyti sem það er nauðsynlegt til að sannreyna 
umsóknina sem og til að rökstyðja og framkvæma þennan tryggingasamning 
eða til að rifta honum. 

2. Öflun heilsufarsupplýsinga hjá þriðju aðilum
2.1. Öflun heilsufarsupplýsinga hjá þriðju aðilum til að meta áhættu og 
sannreyna greiðsluskyldu
Til að meta áhættuna sem tryggja skal getur reynst nauðsynlegt að afla 
upplýsinga hjá aðilum sem búa yfir heilsufarsupplýsingum um yður. Auk þess 
getur reynst nauðsynlegt til að tryggingasalinn geti metið greiðsluskyldu sína að 
hann sannreyni þær upplýsingar um heilsu yðar sem þér hafið gefið upp til að 
rökstyðja kröfur yðar eða koma fram í afhentum gögnum (s.s. reikningum, 
fyrirmælum, skýrslum) eða upplýsingum t.d. læknis eða annars 
heilbrigðisstarfsmanns. 
Slík sannprófun fer aðeins fram að því leyti sem nauðsyn krefur. Í þessu skyni 
þarfnast tryggingasalinn samþykkis yðar, þ.m.t. afléttingu þagnarskyldu sinnar 
og framangreindra aðila, ef nauðsynlegt reynist að miðla heilsufarsupplýsingum 
sem og öðrum vernduðum upplýsingum skv. 203. gr. hegningarlaga. 
Þér getið veitt samþykki yðar strax hér (I) eða í einstökum tilvikum síðar (II). 
Yður er heimilt að breyta ákvörðun yðar hvenær sem er. Vinsamlega veljið 
annan eftirtalinna möguleika: 

Möguleiki I (almenn aflétting þagnarskyldunnar):

Ég samþykki að tryggingasalinn afli og nýti heilsufarsupplýsingar um mig –
að því leyti sem það er nauðsynlegt vegna áhættumats eða til að sannreyna 
greiðslutilvik – hjá læknum, starfsfólki við aðhlynningarstörf sem og hjá 
starfsfólki sjúkrahúsa, annarra heilbrigðisstofnana, hjúkrunarheimila, 
persónutryggingaraðila, lögbundinna sjúkratrygginga, starfsgreinasamtaka og 
opinberra embætta. 

Ég leysi framangreindar persónur og starfsfólk framangreindra stofnana 
undan þagnarskyldu sinni svo fremi sem löglega vistuðum 
heilbrigðisupplýsingum um mig vegna rannsókna, ráðgjafar, meðferðar og 
tryggingaumsókna og -samninga allt að tíu árum fyrir gerð umsóknarinnar 
verður miðlað til tryggingasalans. 

Ég er enn fremur samþykkur því að í tengslum við framangreint – og að því 
marki sem nauðsynlegt er – miðli tryggingasalinn heilsufarsupplýsingum um 
mig til framangreindra aðila og ég leysi að þessu leyti einnig þær persónur 
sem starfa fyrir tryggingasalann undan þagnarskyldu sinni. Ég verð upplýstur 
fyrir fram um alla upplýsingaöflun skv. framansögðu, hver eigi að afla 
upplýsinganna og í hvaða tilgangi, og mér er bent á að ég get andmælt og 
lagt þessar upplýsingar fram sjálfur. 

Möguleiki II (aflétting þagnarskyldunnar í einstökum tilvikum):

Ég óska eftir því að tryggingasalinn upplýsi mig í hverju einstöku tilviki fyrir 
sig um það hvaða persónur eða stofnanir þarfnast upplýsinga og í hvaða 
tilgangi. Ég mun þá ákveða í hverju tilviki fyrir sig hvort ég 
•  heimili að tryggingasalinn afli og nýti heilsufarsupplýsingar um mig, aflétti  

þagnarskyldunni af viðkomandi persónum eða stofnunum sem og 
starfsfólki 

þeirra og að heilsufarsupplýsingum um mig verði miðlað til tryggingasalans
•  eða hvort ég afhendi honum sjálf(ur) nauðsynleg gögn.
Mér er kunnugt um að þetta geti haft í för með sér tafir á vinnslu 
umsóknarinnar eða sannprófun á greiðsluskyldunni.

Að því marki sem framangreindar yfirlýsingar tengjast þeim upplýsingum sem ég 
gef í tengslum við umsóknina gilda þær í fimm ár frá undirritun samningsins. Fái 
tryggingasalinn eftir undirritun samningsins rökstuddan grun um að við gerð hans 
hafi með vísvitandi hætti verið veittar rangar eða ófullnægjandi upplýsingar og 
það hafi haft áhrif á áhættumatið gilda yfirlýsingarnar í allt að tíu ár frá undirritun 
samningsins. 

2.2. Yfirlýsingar vegna mögulegs andláts yðar

Til að sannreyna greiðsluskylduna getur reynst nauðsynlegt, jafnvel eftir andlát 
yðar, að sannreyna heilsufarsupplýsingar um yður. Það getur jafnvel reynst 
nauðsynlegt að sannreyna slíkar upplýsingar allt að tíu árum eftir gerð 
samningsins ef tryggingasalinn fær rökstuddan grun um að við samningsgerðina 
hafi verið veittar rangar eða ófullnægjandi upplýsingar og að það hafi haft áhrif á 
áhættumatið. Við þurfum einnig að fá samþykki og afléttingu þagnarskyldunnar 
vegna þessa. 

Ef andlát mitt ber að dyrum heimila ég öflun heilsufarsupplýsinga um mig hjá 
þriðju aðilum í því skyni að sannreyna greiðsluskyldu eða eftir atvikum til að 
sannreyna aftur umsókn mína, sbr. fyrsta reitinn sem unnt er að krossa við 
(sjá hér að framan grein 2.1. – möguleiki I).

3. Miðlun heilsufarsupplýsinga um yður sem og annarra verndaðra gagna, 

skv. 203. gr. hegningarlaga, til annarra aðila en tryggingasalans

Tryggingasalinn skuldbindur eftirtalda aðila með samningi til að framfylgja 
fyrirmælum um persónuvernd og gagnaöryggi. 

3.1. Miðlun gagna vegna læknisfræðilegs mats

Til að meta áhættuna sem tryggja skal gegn og til að sannreyna 
greiðsluskylduna getur reynst nauðsynlegt að kalla til læknifræðilega 
matsmenn. Tryggingasalinn þarf að fá samþykki yðar og afléttingu 
þagnarskyldu ef í þessu sambandi er heilsufarsupplýsingum miðlað um yður 
sem og öðrum vernduðum gögnum skv. 203. gr. hegningarlaga. Þér verðið 
upplýst(ur) um slíka gagnamiðlun hverju sinni. 

Ég samþykki að tryggingasalinn miðli heilsufarsupplýsingum um mig til 
læknisfræðilegra matsmanna að því leyti sem það er nauðsynlegt til að 
sannreyna áhættu eða greiðsluskyldu og að því gefnu að þeir nýti 
heilsufarsupplýsingar um mig á málefnalegan hátt og miðli niðurstöðum 
sínum aftur til tryggingasalans. Varðandi heilsufarsupplýsingar um mig sem 
og önnur vernduð gögn skv. 203. gr. hegningarlaga leysi ég þá einstaklinga 
sem starfa fyrir tryggingasalann og matsmenn undan þagnarskyldu.



3.2. Framsal verkefna til annarra aðila (fyrirtækja eða einstaklinga)
Tryggingasalinn annast ekki sjálfur tiltekin verkefni, s.s. áhættumat, úrvinnslu 
greiðslutilvika eða þjónustu við viðskiptavini í gegnum síma, sem geta falið í sér 
öflun, vinnslu og nýtingu heilsufarsupplýsinga um yður, heldur felur hann öðru 
félagi fyrirtækjasamstæðunnar eða öðrum aðilum að annast þau. Ef vernduðum 
gögnum um yður skv. 203. gr. hegningarlaga er miðlað í þessu sambandi þarf 
tryggingasalinn að fá yfirlýsingu yðar um afléttingu þagnarskyldu hans og eftir 
því sem við á annarra aðila. 
Tryggingasalinn heldur og uppfærir reglulega skrá um aðila og tegundir aðila 
sem skv. samningi afla, vinna eða nýta heilsufarsupplýsingar fyrir hann með 
vísun til þeirra verkefna sem þeim hafa verið falin. Skráin í núgildandi útgáfu er 
fylgiskjal með samþykkisyfirlýsingunni. Gildandi útgáfu skrárinnar er einnig að 
finna á veraldarvefnum undir slóðinni dienstleister.vkb.de og hægt er að panta 
hana hjá Versicherungskammer Bayern, Abteilung Datenschutz. 80530 
München; netfang: datenschutz@vkb.de. Tryggingasalinn þarfnast samþykkis 
yðar fyrir miðlun heilsufarsupplýsinga um yður til aðila á skránni og nýtingu 
upplýsinganna af þeirra hálfu.

Ég samþykki að tryggingasalinn miðli heilsufarsupplýsingum um mig til aðila á 
framangreindri skrá og að þeir afli, vinni og nýti heilsufarsupplýsingarnar að því 
marki sem nauðsynlegt er og í sama umfangi og tryggingasalanum hefði verið 
heimilt. Eftir því sem nauðsyn krefur leysi ég starfsfólk fyrirtækjasamstæðunnar 
og annarra aðila undan þagnarskyldu varðandi miðlun heilsufarsupplýsinga um 
mig sem og annarra gagna sem eru vernduð skv. 203. gr. hegningarlaga.

3.3. Miðlun gagna til endurtryggingaraðila
Til að tryggja kröfur yðar getur tryggingasalinn nýtt sér þjónustu 
endurtryggingaraðila sem taka á sig áhættuna að nokkru eða öllu leyti. Í 
sumum tilvikum nýta endurtryggingaraðilar í þessu skyni frekari 
endurtryggingaraðila og láta þeim þá í té gögn sín. Til þess að 
endurtryggingaraðilinn geti metið áhættuna eða tiltekið tryggingartilvik er 
mögulegt að tryggingasalinn leggi fram tryggingaumsókn eða greiðsluumsókn 
yðar. Þetta á einkum við ef tryggingarfjárhæðin er sérlega há eða ef um er að 
ræða áhættu sem erfitt er að meta. 
Enn fremur er mögulegt að endurtryggingaraðilinn aðstoði tryggingasalann á 
grundvelli sérþekkingar sinnar á sviði áhættu- og greiðslumats sem og við mat 
á ferlum. 
Hafi endurtryggingaraðili yfirtekið tryggingu á áhættu getið þér sannreynt hvort 
tryggingasalinn hafi metið áhættuna eða tryggingartilvik réttilega. 
Enn fremur verður gögnum um gildandi samninga og umsóknir yðar miðlað til 
endurtryggingaraðila eftir því sem þörf krefur til að þeir geti sannreynt hvort og 
að hvaða marki þeir geti tekið þátt í áhættunni. Við uppgjör iðgjalda og 
tryggingartilvika er heimilt að miðla gögnum um gildandi samninga yðar til 
endurtryggingaraðila. 
Í framangreindum tilgangi eru eftir föngum notuð gögn sem hafa verið gerð 
ópersónugreinanleg eða byggja á gervinöfnum, en einnig persónugreinanlegar 
heilsufarsupplýsingar. 
Persónugreinanlegar upplýsingar um yður verða aðeins notaðar af 
endurtryggingaraðilum í framangreindum tilgangi. Tryggingasalinn upplýsir yður 
um miðlun heilsufarsupplýsinga til endurtryggingaraðila.

Ég samþykki að heilsufarsupplýsingum um mig verði – eftir því sem 
nauðsynlegt er – miðlað til endurtryggingaraðila og þeir nýti þær í 
framangreindu skyni. Eftir því sem nauðsynlegt er leysi ég starfsfólk 
tryggingasalans undan þagnarskyldu varðandi heilsufarsupplýsingarnar og 
vernduð gögn skv. 203. gr. hegningarlaga. 

3.4. Skipti á gögnum við ábendinga- og upplýsingakerfið HIS [Hinweis-
und Informationssystem] 

Tryggingageirinn nýtir ábendinga- og upplýsingakerfið HIS sem um þessar 
mundir er rekið af informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiebaden, 
www.informa-his.de, í þágu nákvæmara mats á áhættu og tryggingartilvikum. 
Tryggingasala er heimilt að tilkynna HIS um óvenjuleg tilvik sem geta bent til 
tryggingasvika sem og um aukna áhættu. 

Ef réttmætir hagsmunir eru fyrir hendi kallar tryggingasalinn og önnur 
tryggingafélög eftir gögnum úr HIS í tengslum við prófun á áhættu og greiðslum. 
Þótt í slíkum tilvikum sé heilsufarsupplýsingum ekki miðlað þarfnast 
tryggingafélögin þess að þér afléttið þagnarskyldunni vegna miðlunar verndaðra 
gagna skv. 203. gr. hegningarlaga. Þetta gildir óháð því hvort samningur við yður 
hafi komist á eða ekki. 

Ég leysi starfsfólk tryggingasalans undan þagnarskyldu varðandi miðlun gagna í 
þágu prófunar á umsóknum og greiðslum til rekstraraðila ábendinga- og 
upplýsingakerfisins (HIS) hverju sinni.

Ef nauðsyn krefur vegna prófunar greiðsluskyldu er unnt að nýta HIS til að hafa 
upp á tryggingafélögum sem þér hafið verið í sambandi við í fortíðinni og gætu 
búið yfir gagnlegum upplýsingum. Heimilt er að afla hjá þessum aðilum 
upplýsinga sem nauðsynlegar eru til að sannreyna frekari greiðslur (sjá grein 
2.1.).
3.5. Miðlun gagna til sjálfstæðra miðlara
Tryggingasalinn miðlar almennt ekki upplýsingum um heilsufar yðar til sjálfstætt 
starfandi tryggingamiðlara. Í eftirtöldum tilvikum getur þó komið til þess að 
upplýsingar sem unnt er að draga ályktanir af um heilsufar yðar eða vernduð 
gögn skv. 203. gr. hegningarlaga verði látin tryggingamiðlurum í té. 
Sé það nauðsynlegt í tengslum við samningatengda ráðgjöf getur miðlarinn sem 
þjónustar yður fengið upplýsingar um hvort og eftir atvikum að hvaða skilyrðum 
uppfylltum (s.s. samþykki með áhættuálagi, útilokun tiltekinna áhættuþátta) unnt 
er að samþykkja samning yðar. 
Tryggingamiðlarinn sem miðlaði samningi yðar fær upplýsingar um hvort 
samningur hafi verði gerður og um inntak hans. Í þessu sambandi fær hann 
einnig upplýsingar um það hvort samið hafi verið um áhættuálag eða útilokun 
tiltekinna áhættuþátta. 
Taki nýr miðlari við þjónustu við yður getur komið til þess að 
samningsupplýsingar, þ.m.t. upplýsingar um áhættuálag og útilokun tiltekinna 
áhættuþátta, berist nýja miðlaranum. Taki nýr miðlari við af þeim sem hefur 
þjónustað yður verðið þér upplýst(ur) um miðlun heilsufarsupplýsinga og vakin 
athygli á andmælarétti yðar. 

Ég samþykki að tryggingasalinn miðli – eftir því sem nauðsynlegt er –
heilsufarsupplýsingum um mig sem og öðrum vernduðum gögnum skv. 203. gr. 
hegningarlaga, til sjálfstætt starfandi tryggingamiðlara sem þjónustar mig og að 
honum sé heimilt að afla, vista og nýta þau í tengslum við ráðgjöf. 

3.6. Miðlun gagna til þjónustuaðila fyrir sjálfstætt starfandi 
tryggingamiðlara

Hafi tryggingamiðlarinn sem þjónustar yður falið einum eða fleiri þjónustuaðilum 
að annast umsýslu með samningum yðar (t.d. samstarfsneti miðlara eða 
rekstraraðilum samanburðar- eða tryggingamiðlunarumsýsluhugbúnaðar) er í 
þeim tilvikum sem tilgreind eru í grein 3.5. upplýsingunum miðlað beint frá 
tryggingasalanum einnig til þjónustuaðila tryggingamiðlara yðar til vinnslu. Þér 
getið fengið skrá yfir þessa þjónustuaðila hjá tryggingamiðlara yðar. 
Ég samþykki að í þeim tilvikum sem tilgreind eru í grein 3.5. og eftir því sem 
nauðsynlegt er miðli tryggingasalinn heilsufarsupplýsingum um mig sem og 
vernduðum gögnum skv. 203. gr. hegningarlaga til þjónustuaðila sjálfstætt 
starfandi tryggingamiðlarans sem þjónustar mig.

4. Vistun og nýting heilsufarsupplýsinga um yður ef samningur kemst 
ekki á

Komist ekki á samningur við yður vistar tryggingasalinn þær heilsufarsupplýsingar 
um yður sem aflað var í tengslum við gerð áhættumats ef til þess kemur að þér 
sækið aftur um tryggingavernd. Enn fremur er mögulegt að tryggingasalinn láti 
fylgja með umsókn yðar minnisblað til ábendinga- og upplýsingakerfisins sem er 
skv. beiðni miðlað til tryggingafyrirtækja í tengslum við áhættu- og greiðsluprófun 
þeirra (sjá grein 3.4.). Tryggingasalinn vistar einnig gögnin um yður til að geta 
svarað hugsanlegum fyrirspurnum annarra tryggingafyrirtækja. Gögnin varðandi 
yður verða varðveitt hjá tryggingasalanum og vistuð í ábendinga- og 
upplýsingakerfinu til loka þriðja almanaksárs eftir dagsetningu umsóknarinnar. 

Ég samþykki að ef ekki kemst á samningur muni tryggingasalinn vista og nýta 
heilsufarsupplýsingar mínar í framangreindum tilgangi í þrjú ár frá lokum þess 
almanaksárs sem umsóknin er gerð á. 



Umsókn um (sjóðs- eða vísitölutengda) líf-, lífeyris- eða áhættutryggingu
Þetta skjal geymir endanlega samningsyfirlýsingu yðar. Samningurinn tekur ekki gildi fyrr en þér hafið undirritað fyrirliggjandi umsóknaryfirlýsingu og þér hafið fengið
í hendur tryggingarskírteini.

Umsóknarnúmer

Deutsche Antragsnummer / Samningsnúmer

Fullt nafn umsækjanda

Gata, húsnúmer, póstnúmer, staður

Tryggingarnúmer (ef það er þekkt) Númer tryggingamiðlara

Fæðingardagur

1) Auk hins tryggða skal tryggja a.m.k. einn annan 
einstakling sem er a.m.k. 14 ára EÐA 

2) leggja fram samþykki eiginkonu vegna barnaálags
ef um er að ræða Riester-lífeyri  

Yfirlýsing varðandi inntak umsóknarinnar
Ég samþykki að umsóknin verði vistuð með rafrænum hætti, henni verði miðlað til tryggingafyrirtækisins og hún verði inntak samningsyfirlýsingarinnar. Umsóknin 
verður send mér þegar í stað í textaformi. Vanti upplýsingar í umsóknina eða geymi hún rangar upplýsingar tilkynni ég tryggingafyrirtækinu um það innan þriggja 
vikna frá undirritun umsóknarinnar.

Upphaf tryggingaverndar áður en frestur til afturköllunar rennur út / flýting á greiðslu iðgjalds
Taki tryggingasamningur gildi áður en frestur til afturköllunar er liðinn lýsi ég því hér með yfir að ég er samþykkur því að tryggingaverndin sem sótt er um verði veitt
þegar fyrir þennan tímapunkt. Komi til afturköllunar reiknast aðeins iðgjald fram að þeim tímapunkti þegar afturköllunin er móttekin. Iðgjaldið gjaldfellur strax þegar
umsamin trygging tekur gildi. 

Aflétting þagnarskyldu
Ég hef kynnt mér „Samþykki fyrir öflun og nýtingu heilsufarsupplýsinga og yfirlýsingu um afléttingu þagnarskyldu“ á bls. 2 og 3. Ég er samþykkur öflun og nýtingu
heilsufarsupplýsinga um mig sem og annarra verndaðra gagna skv. 203. gr. hegningarlaga, að því marki sem kveðið er á um í yfirlýsingunni og ég leysi þær
persónur og aðila sem þar eru tilgreindir undan þagnarskyldu sinni. 
Ég hef framkvæmt eftirfarandi val:

Ég samþykki almennt öflun og nýtingu heilsufarsupplýsinga um mig og veiti almennt lausn frá þagnarskyldu (sjá „Samþykki fyrir öflun og nýtingu
heilsufarsupplýsinga og yfirlýsingu um afléttingu þagnarskyldu“, grein 2.1. – Möguleiki I)
Ég ákveð í einstökum tilvikum hvort ég samþykki öflun og nýtingu heilsufarsupplýsinga og lausn frá þagnarskyldu (sjá „Samþykki fyrir öflun og nýtingu
heilsufarsupplýsinga og yfirlýsingu um afléttingu þagnarskyldu“, grein 2.1. – Möguleiki II)

Ég get breytt framangreindu vali mínu hvenær sem er.

Upplýsingaskylda um val á því hvernig upplýsingum er miðlað til mín
Ég hef verið upplýstur um það með hvaða hætti ég get fengið grunnupplýsingablað um fjárfestingarvörur, upplýsingar um vörurnar og ráðgjafarskýrslu og óska eftir
því að þessu gögnum verði miðlað til mín í pappírsformi í rafrænu formi

Umboð vegna endurtekinna SEPA-beingreiðslna
Sé það tekið fram í umsókninni veiti ég þeim félögum sem þar eru tilgreind umboð til að skuldfæra iðgjöldin af reikningi mínum í formi beingreiðslu. Um leið gef ég 
fjármálastofnuninni sem þjónustar mig heimild til að skuldfæra beingreiðslurnar af reikningi mínum (sjá einnig SEPA-beingreiðsluumboð). 

Viðbótaryfirlýsing/fræðsla varðandi umsóknina
Áður en ég undirrita þessa yfirlýsingu varðandi umsókn mína hef ég kynnt mér og samþykkt framangreindan texta og „Frekari samningsforsendur og 
viðbótaryfirlýsingar umsækjanda og þeirra persóna sem tryggja skal“, einkum upplýsingarnar um afturköllun. 

Nánara innihald umsóknarinnar
Líftrygging einkaaðila - Innihald og hluti umsóknar minnar er einkum einnig „Viðbótarsamningur - C1“ við vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu
(PrivatRente WachstumGarant).
ellilífeyrir styrktur samkvæmt íslenskum lögum - Innihald og hluti umsóknar minnar eru einkum einnig „Viðbótarsamningur - C2“ um lífeyristryggingar með
frestuðum lífeyrisgreiðslum með vísitölu (PrivatRente WachstumGarant) og „Samningur - D-hluti“ (viðbótarsamningur við vísitölumiðaða
söfnunarlífeyristryggingu - PrivatRente WachstumGarant).

Undirritun umsækjanda eða eftir atvikum
löglegs fulltrúa hans

Dagsetning

Undirritun einstaklingsins sem tryggja skal svo fremi að hann 
hafi náð a.m.k. 14 ára  aldri og er ekki sjálfur umsækjandinn, 
sem og forráðamanns einstaklingsins sem tryggja skal ef 
hann er ólögráða / eiginkonu vegna barnaálags

Undirritun reikningseiganda vegna umboðs 
fyrir SEPA-beingreiðslur

Upplýsingaskylda
JÁ, ég fékk í hendur grunnupplýsingablað um tryggingafjárfestingarvörur í 
því formi sem ég kaus áður en ég afhenti samningsyfirlýsingu mína.
JÁ, ég fékk vöruupplýsingablaðið í því formi sem ég kaus áður en ég 
afhenti samningsyfirlýsingu mína.
JÁ, ég fékk almennar tryggingaupplýsingar og viðbætur við þær, 
tryggingaskilmála og upplýsingablöð áður en afhenti samningsyfirlýsingu 
mína. Í tengslum við tryggingafjárfestingarvörur var mér einnig afhent 
samningsyfirlit. 
NEI, ég undirritaði yfirlýsingu um afturköllun varðandi 
tryggingaupplýsingarnar áður en ég afhenti samningsyfirlýsingu mína. 

Staðfesting varðandi ráðgjafar- og upplýsingaskyldu

Dagsetning

Ráðgjafarskylda skv. 6. gr. laga um tryggingasaminga [Gesetz über den Versicherungsvertrag, VVG]
JÁ, ég fékk ráðgjafargögn, í því formi sem ég kaus og með viðeigandi inntaki, áður en ég afhenti 
samningsyfirlýsinguna.
NEI, ég undirritaði afturköllunaryfirlýsingu varðandi ráðgjöfina og er hún meðfylgjandi. 

Tilkynningarskylda áður en samningur er gerður skv. 5. mgr. 19. gr. laga um tryggingasamninga
JÁ, ég hef fengið sérstaka tilkynningu um afleiðingar brots gegn lögbundinni tilkynningarskyldu áður 
en ég afhenti samningsyfirlýsingu mína.

Viðbótaryfirlýsing fyrir sjóðs- og vísitölutengdar lífeyristryggingar eða eftir atvikum tryggingar með 
aðild að sjóðsbundnum hagnaði eða InvestmentKozept. 

JÁ, mér stóðu til boða sölugögn sjóðsins (sölubæklingur, samningsskilmálar eða eftir atvikum 
umsýslureglur, síðasti ársreikningur og síðara hálfsársuppgjör). Ég hef fengið upplýsingar fyrir 
viðskiptavini varðandi mikilvægar spurningar, sjóðsupplýsingar og minnisblöð um trygginguna sem ég 
sæki um varðandi vísitölutengingu eða eftir atvikum fjárfestingarleiðina sem ég valdi.

Undirritun umsækjanda eða eftir atvikum löglegs fulltrúa hans

1. Ekki er unnt að taka tillit til yfirstrikana og viðbóta og hefur slíkt í för með sér vandamál og tafir við frekari vinnslu!
2. Þegar viðskiptavinurinn hefur undirritað umsóknina skal senda hana úr dreifikerfinu til Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 

SAARLAND Leben.
3. Vinsamlega sendið undirritunarblaðið og eftir atvikum yfirlýsingu/yfirlýsingar um afturköllun aðeins með pósti til Versicherungskammer 

Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. 
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Pöntunarnúmer (skrifið ekki í svæði utan reitanna) 
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Vinnslumerkingar fyrirtækis (áletrið ekki!) 
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Ég afþakka ráðgjöf og samsvarandi gögn. 
 
 

 
Mér var bent á að það að afþakka ráðgjöf og samsvarandi gögn geti haft neikvæð áhrif á þann 
möguleika að halda til streitu kröfum um skaðabætur, vegna þess að brotið hafi verið gegn 
skyldu til að þiggja ráðgjöf og gögn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staður og dagsetning 
 
 
 
 

Undirskrift umsækjanda eða lögmæts fulltrúa 

 
 
 

 

 
 
 
 

   

Kenninafn, eiginnafn umsækjanda Fæðingardagur 
 

 

Gata, húsnúmer, póstnúmer, staður 

    

Tryggingarnúmer (ef þekkt) Númer miðlara 
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1.  Ekki er unnt að taka tillit til yfirstrikana og viðbóta og hefur slíkt í för með sér vandamál og tafir við frekari vinnslu! 
2.  Þegar viðskiptavinurinn hefur undirritað umsóknina skal senda hana úr dreifikerfinu til Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. 
3.  Vinsamlega sendið undirritunarblaðið og eftir atvikum yfirlýsingu/yfirlýsingar um afturköllun aðeins með pósti til Versicherungskammer 

Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. 

Deutsche Antragsnummer / Samningsnúmer 
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Yfirlýsing vegna samningsupplýsinga (samkvæmt 7.gr. VVG, laga um tryggingarsamninga) 
        Umsóknarnúmer (skrifið ekki í svæði utan reitanna)                                          Vinnslumerkingar fyrirtækis (áletrið ekki!) 
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Mér var gerð grein fyrir megininntaki samnings, munnlega. Því nægir mér að fá samningsgögn send ásamt tryggingarskírteini. 

 
Ég færi mér því, í undantekningartilviki, í nyt þann möguleika að afþakka afhendingu samningsgagna (með vísan til 7. gr. VVG 
og reglugerðar um upplýsingaskyldu) áður en samningsyfirlýsingin er afhent. 
Samningsgögn eru einkum upplýsingablaðið um trygginguna, almennar tryggingarupplýsingar, viðbótar tryggingarupplýsingar, 
almennir og sérstakir tryggingarskilmálar, upplýsingablað um gagnavinnslu (Code of Conduct) sem og útskýringar varðandi 
lausn undan þagnarskyldu. 

 
Þegar sótt er um Riester- eða grunnlífeyri tekur afturköllun mín ekki til upplýsingablaðs um trygginguna. Ég hef þegar fengið 
það. 

 
Með yfirlýsingunni hliðrast aðeins til tímapunkturinn þegar ég fæ upplýsingarnar um samninginn skriflega. 30 daga 
afturköllunarréttur minn frá móttöku tryggingarskírteinis, ásamt tæmandi samningsgögnum, helst óskertur að fullu. 

 
 
 
 
 

Staður og dagsetning 

 
 

Undirskrift umsækjanda eða lögmæts fulltrúa 
 

   

Kenninafn, eiginnafn umsækjanda Fæðingardagur 
 

 

Gata, húsnúmer, póstnúmer, staður 

     

Tryggingarnúmer (ef þekkt) Númer miðlara 
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1. Ekki er unnt að taka tillit til yfirstrikana og viðbóta og hefur slíkt í för með sér vandamál og tafir við frekari vinnslu! 
2. Þegar viðskiptavinurinn hefur undirritað umsóknina skal senda hana úr dreifikerfinu til Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. 
3. Vinsamlega sendið undirritunarblaðið og eftir atvikum yfirlýsingu/yfirlýsingar um afturköllun aðeins með pósti til Versicherungskammer   

Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. 

Deutsche Antragsnummer / Samningsnúmer 



Versicherungskammer 
Versicherungsgemeinschaft 

SAARLAND Leben 

 

Tilkynning samkvæmt 5. mgr., 19. Gr. VVG um afleiðingar brots á lagalegri tilkynningarskyldu 

Ágæti viðskiptavinur, 

til þess að við getum skoðað tryggingarumsókn þína á réttan hátt er nauðsynlegt að þú svarir meðfylgjandi spurningum með sannleikanum 
samkvæmt og að fullu. Aðstæður sem þú telur léttvægar skal einnig tilgreina. 
Upplýsingar sem þú vilt ekki láta vátryggingamiðlara í té verða að vera skriflegar og berast strax og beint til Versicherungskammer 
Versicherungsungsgemeinschaft SAARLAND Leben, fulltrúi þess er Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Pósthólf 
10 26 62, 66026 Saarbrücken. 
Vinsamlegast athugaðu að þú setur tryggingarvernd þína í hættu ef þú gefur rangar eða ófullnægjandi upplýsingar. Nánari upplýsingar um 
afleiðingar brots á upplýsingaskyldu er að finna í upplýsingum hér að neðan. 

Hverjar eru kröfur um upplýsingagjöf fyrir samning? 
Þar til þú leggur fram samningsyfirlýsingu þína, er þér skylt að upplýsa með sanni og að öllu leyti um allar hættulegar kringumstæður sem þú 
þekkir og um það höfum við beðið skriflega. Ef við biðjum um, eftir samningsyfirlýsingu þína, en áður en við samþykkjum samninginn, 
skriflega um hættulegar aðstæður, þá er þér einnig skylt að láta okkur vita. 

Hvaða afleiðingar geta komið fram ef brotið er á tilkynningarskyldu fyrir samninginn? 
1. Afturköllun og tap á tryggingarvernd 
Ef þú brýtur tilkynningaskylduna fyrir samninginn getum við rift samningnum. Þetta á ekki við ef þú getur sannað að ekki hafi verið um að 
ræða ásetning eða stórfellt gáleysi. 
Ef um brot gegn tilkynningaskyldu af stórfelldu gáleysi er að ræða höfum við engan rétt til afturköllunar ef við hefðum gengið frá samningnum, 
jafnvel þó að við vissum af þeim aðstæðum sem ekki var tilkynnt um, þó á öðrum kjörum. 
Við afturköllun er engin tryggingarvernd. Ef við lýsum yfir afturköllun okkar eftir að hinn vátryggði atburður átti sér stað verðum við samt 
skuldbundin til að veita greiðslu ef þú getur sannað að aðstæðurnar sem ekki voru gefnar upp eða voru ranglega fram lagðar 
– hefðu hvorki haft áhrif á tilkomu né staðfestingu á tryggingaratburði, 
– né heldur á staðfestingu eða umfang greiðsluskyldu okkar 
. Skylda okkar til greiðslu á þó ekki við ef þú hefur með sviksamlegum hætti brotið gegn tilkynningarskyldunni. 
Komi til afturköllunar höfum við rétt á þeim hluta iðgjaldsins sem samsvarar samningstímabilinu sem er liðið áður en yfirlýsing um afturköllun 
tekur gildi. Þú átt einnig rétt á greiðslu endurkaupvirðis sem kann að vera fyrir hendi. 

2. Uppsögn 
Ef við getum ekki sagt okkur frá samningnum vegna þess að þú brýtur einfaldlega tilkynningarskylduna fyrir samninginn af gáleysi eða án 
eigin sakar, getum við sagt upp samningnum með eins mánaðar fyrirvara. Vátryggingarsamningnum er síðan breytt í iðgjaldalausa tryggingu, 
að því gefnu að umsamdar lágmarksvátryggingarbætur náist. Ef þú hefur brotið tilkynningarskylduna fyrir samning án þess að eiga sök á því, 
þá afsölum við okkur rétti okkar til að segja upp. 
Réttur okkar til uppsagnar er undanskilinn ef við hefðum gengið frá samningnum, jafnvel þó að við hefðum vitað um þær kringumstæður sem 
ekki var tilkynnt um, þó á öðrum kjörum. 

3. Samningi breytt 
Ef við getum ekki afturkallað eða sagt upp samningnum vegna þess að við hefðum gengið frá samningnum, jafnvel þó að við hefðum vitað 
hættulegar kringumstæður sem ekki var tilkynnt um, þó með öðrum skilyrðum, verða önnur skilyrði hluti af samningnum að beiðni okkar. Ef þú 
hefur vanrækt tilkynningarskylduna af gáleysi verða hin skilyrðin hluti af samningnum aftur í tímann. Hafir þú brotið tilkynningarskylduna án 
þess að eiga sök á því verða hin skilyrðin aðeins hluti af samningnum eftir núverandi tryggingatímabili; við afsölum okkur þessum rétti. 
Ef iðgjaldið hækkar um meira en 10% vegna breytinga á samningnum eða ef við útilokum áhættuvernd vegna aðstæðna sem ekki hefur verið 
tilkynnt um, getur þú sagt upp samningnum án fyrirvara innan mánaðar frá því að þú fékkst tilkynningu okkar um breytinguna á samningnum. 
Við munum vekja athygli þína á þessum rétti í tilkynningu okkar. 

4. Að nýta rétt okkar 
Við getum eingöngu borið fyrir okkur rétt til ógildingar, uppsagnar eða breytingar á samningi skriflega innan eins mánaðar. Fresturinn hefst á 
þeirri stundu er okkur barst vitneskja um það brot gegn upplýsingaskyldu sem réttur okkar byggir á. Þegar við nýtum rétt okkar verðum við að 
taka fram þær kringumstæður sem við byggjum yfirlýsingu okkar á. Máli okkar til stuðnings getum við síðarmeir tilgreint frekari aðstæður, ef 
frestur til þess samkvæmt setningu 1 er ekki liðinn. Við getum ekki borið fyrir okkur rétt til riftunar, uppsagnar, eða til að aðlaga samninginn ef 
okkur var kunnugt um óuppgefna áhættuþáttinn eða rangfærslur í tilkynningunni. 
Réttur okkar til að afturkalla, segja upp og breyta samningnum rennur út fimm árum eftir samningsgerð. Þetta á ekki við um vátryggða atburði 
sem eiga sér stað áður en þetta tímabil er útrunnið. Fresturinn er tíu ár ef þú hefur brotið tilkynningarskyldu viljandi eða sviksamlega. 

5. Einhver annar í þínu umboði 
Ef einhver annar kemur fram í þínu umboði við gerð samningsins, verður að taka tillit til þekkingar og sviksamlegs athæfis staðgengils þíns, 
sem og þinnar eigin þekkingar og sviksamlegs athæfis, varðandi tilkynningarskyldu, afturköllun, uppsögn, breytingu á samningnum og 
fyrningarfrest til að nýta réttindi okkar. Þú getur aðeins borið því við að tilkynningarskyldan hafi ekki verið brotin viljandi eða af stórkostlegu 
gáleysi ef hvorki staðgengill þinn né þú gerist sekir um viljandi eða stórfellt gáleysi. 

Versicherungskammer 
Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben 
Fyrir hönd þess er Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung AG 
Pósthólf 10 26 62 · 66026 Saarbrücken 
Sími +49 681 601-375 
Fax +49 681 601-573 
www.saarland-versicherungen.de 
www.versicherungskammer-bayern.de 

Stjórn Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung AG: 
Dr. Frank Walthes (Formaður), 
Barbara Schick (Varaformaður), 
Dr. Robert Heene, Klaus G. Leyh, 
Isabella Pfaller, Dr. Stephan Spieleder 
Formaður eftirlitsnefndar: Prof. Dr. Ulrich Reuter 
Viðskiptaskrá: AG München HRB 123 660 
Aðsetur: München 

Bankareikningur: SaarLB 
IBAN DE34 5905 0000 0032 0000 02 
BIC SALADE55XXX 
Auðkenni lánardrottins: 
DE12KSL00002053631 
Veltuskattsnúmer: DE129275125 

 



Grunnupplýsingablað
Markmið: Þetta upplýsingablað veitir yður mikilvægar upplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Ekki er um auglýsingaefni að ræða. Lög mæla fyrir um að veita skuli 
þessar upplýsingar og þjóna þær því markmiði að auðvelda yður að skilja eðli, áhættu, kostnað sem og mögulegan hagnað og tap vegna þessarar vöru sem og að 
aðstoða yður við að bera hana saman við aðrar vörur. 

Vara: PrivatRente WachstumGarant [EinstaklingsLífeyrir VaxtarTrygging]

Framleiðandi Versicherungskammer fram kemur fyrir hönd samtakanna Hlutaðeigandi eftirlitsstofnun:
Versicherungsgemeinschaft Bayern-Versicherung Bundesanstalt für
SAARLAND Leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Pósthólf 10 26 62 Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
66026 Saarbrücken www.bafin.de

Samstarfsaðili yðar varðandi samninginn er Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. Eftirtaldir aðilar tryggingasamtakanna 
[Mitversicherungsgemeinschaft] eru ábyrgir í samræmi við eignarhlut sinn:

SAARLAND Lebensversicherung Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft,
Aktiengesellschaft, Saarbrücken 99,0% hlutur München (sem fyrrverandi meðtryggjandi) 1,0% hlutur

Frekari upplýsingar fáið þér undir slóðinni
www.saarland-versicherungen.de og símleiðis í númerinu (089) 21 60-0. Upplýsingablaðið miðast við stöðuna XX.XX.XXXX

Þér eruð í þann veginn að festa kaup á vöru sem er ekki einföld og erfitt getur verið að skilja.

Um hvers konar vöru er að ræða?

Tegund Tryggingafjárfestingarvaran PrivatRete WachstumsGarant er söfnunarlífeyristrygging með vísitölutengingu, samkvæmt þýskum
lögum, og hentar hún bæði fyrir einka- og atvinnufjárfestingar. 

Markmið Markmið tryggingafjárfestingarvörunnar PrivatRente WachstumGarant er sjálfbær fjármögnun umsaminna greiðslna í þágu
langtímalífeyristryggingar. Að auki og, ef vafi leikur á, umfram samningsákvæði í almennu vátryggingarskilyrðunum, eiga íslensk lög
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 við. Í þessu skyni er fjárfestingin framkvæmd samkvæmt
tilgreindri aðferð í hlutabréfum í vísitölumiðaðri fjárfestingu 2 (IOK2) og í öðrum eignum okkar. Þessi afurð fjárfestir nákvæmlega 
þann hluta iðgjaldanna í IOK2 í hverjum mánuði sem ekki er krafist til að tryggja ábyrgð þína. Í upphafi lífeyrisgreiðslunnar eru að 
minnsta kosti 90% af þeim iðgjöldum sem þú hefur greitt í boði til myndunar tryggðs lífeyris eða eingreiðslu. Að auki getur verið um 
hagnaðarhlutdeild að ræða, sem rennur beint í fjárfestinguna. Hagnaðarhlutdeildin fylgir lagalegum fyrirmælum og fer eftir ýmsum
þáttum. Helstu áhrifaviðmiðin eru þróun fjármagnsmarkaðarins, þróun kostnaðar og almennar lífslíkur. Þegar við settum saman 
fjárfestinguna tókum við ekki sérstaklega mið af siðferðilegum, félagslegum og vistfræðilegum fjárfestingarformum.

Markhópur ein- Þessi afurð beinir orðum sínum til viðskiptavina sem búa á Íslandi. Þau henta viðskiptavinum sem vilja byggja upp eftirlaunafé fyrir
staklingsfjárfesta langtímalífeyrissjóð samkvæmt íslenskum lögum. Við upphaf lífeyristöku viljið þér fá ævilangan lífeyri eða greiðslu inneignar.

Ákveðnar sveiflur á samningstímanum, sem einnig geta orsakast af gengissveiflum IOK verður viðskiptavinurinn að sætta sig við. Það 
er mikilvægt fyrir viðskiptavininn að við upphaf lífeyristöku séu að minnsta kosti 90% greiddra iðgjalda notuð í tryggðan lífeyri eða 
eingreiðslu. Í þágu tekjumöguleika ber viðskiptavinurinn áhættuna á því að hvað varðar þau 10% sem eftir eru, getur myndast tap.
Viðskiptavinurinn ætti að hafa þekkingu á fjármálamörkuðum eða reynslu af vátryggingarfjárfestingarvörum og/eða samtengdum 
fjárfestingarvörum eða leita ráða.

Tryggingar- Frá fyrirsjáanlegu upphafi lífeyristöku greiðum við út tryggðan lífeyri ævilangt. Við reiknum þetta í upphafi lífeyrisgreiðslunnar af 
þáverandi heildarinneign og hugsanlega úthlutuðum hagnaðarhlutum með þá viðeigandi útreikningsgrunni. Að minnsta kosti 90% 
greiddra iðgjalda eru fyrir hendi til ávöxtunar. Tryggð lágmarksinneign getur aukist: tíu prósent af verðmætisaukningu IOK2 
mánaðarlega eru tryggð sjálfkrafa sem tekjur.
Við greiðum að lágmarki hinn tryggða lágmarkslífeyri. Strax meðan á útborgunartímanum stendur getið þér fengið útborgaðan
skertan lífeyri fyrir fram fyrsta dag hvers mánaðar. Í stað lífeyrisins getið þér einnig látið greiða yður út inneignina í formi eingreiðslu. 
Ef þér hefjið ekki töku lífeyris á áætluðum upphafstíma getið þér gert það á framlengingartímabilinu sem þá tekur við. 

Ef hinn tryggði andast fyrir áætlað upphaf lífeyristöku greiðum við út inneign hans. Ef hinn tryggði andast eftir að hann hefur hafið
töku lífeyris greiðum við út inneign hans að frádregnum þeim lífeyri sem hann hefur þegar fengið greiddan. Ef ekki hefur verið samið
um greiðslu vegna andláts innum við ekki af hendi neina greiðslu og samningnum lýkur. Frekari upplýsingar um greiðslur er að finna í 
kaflanum „Hvaða áhætta er fyrir hendi og hvað gæti ég fengið í staðinn?“. Útreikningar okkar í þessu upplýsingablaði miðast við XX
ára gamlan einstakling með samning sem gildir til XX ára aldurs og 1.000,00 evru iðgjaldagreiðslu á ári. 

Fjárhæðin skiptist nokkurn veginn eins og hér segir:

Fjöldi iðgjaldagreiðslna XX
Árlegt meðaliðgjald vegna dánartryggingar
(áhættuiðgjald) X,XX evrur (X,XX prósent)
Árleg meðalfjárfestingarupphæð 1.000,00 evrur (100,00 prósent)

Með dánartryggingu skapast kostnaður og nema áhrif hans á sjóðsávöxtunina við lok ráðlagðs söfnunartímabils X,XX prósent. Hlut
þessa kostnaðar í öðrum hlaupandi kostnaði má sjá í töflunni „Sundurliðun kostnaðar“. Þar er tekið tillit til áhrifa iðgjaldarhlutarins, 
sem svarar til áætlaðs virðis tryggingargreiðslnanna.

Gildistími Ráðlögðum gildistíma lýkur við upphaf lífeyristöku. Í dæminu sem hér er tekið er gildistíminn XX ár. 

Okkur er að tilteknum forsendum uppfylltum heimilt að segja samningnum upp einhliða ef tryggingartaki eða eftir atvikum hinn
tryggði einstaklingur hefur brotið gegn tilkynningarskyldu sinni (sjá varðandi þetta kaflann „Hvað merkir tilkynningarskylda áður en 
samningur er gerður og hvaða afleiðingar hefur það að brjóta gegn henni?“ í almennu skilmálunum). 



Hvaða áhætta er fyrir hendi og hvað gæti ég fengið í staðinn?

Heildar áhættuvísirinn aðstoðar yður við að meta áhættu við þessa vöru í samanburði við áhættuna við aðrar vörur. Hann sýnir yður hversu miklar líkur eru á 
því að þér tapið peningum með þessari vöru vegna tiltekinnar þróunar markaða eða vangetu okkar til að greiða yður út. Á skala frá 1 til 7 höfum við skipað
þessari vöru í áhættuflokk 1, þar sem1 samsvarar áhættuminnsta flokknum. Hættan á hugsanlegu tapi vegna verðmætaþróunar í framtíðinni telst vera mjög
lítil. Við skilyrði óhagstæðrar þróun markaða er ólíklegt að geta okkar til að greiða yður skerðist. 

Ef þér segið upp samningnum áður en umsaminn gildistími hans er runninn út fáið þér endurkaupsvirði samningsins, að því marki sem um það er að ræða, að 
frádregnum tilteknum afföllum (sjá um þetta kaflann „Hversu lengi ætti ég að geyma fjárfestinguna og get ég tekið út peninga fyrir fram?“), eftir atvikum að 
viðbættri aðild að hagnaði.

Afkastasviðsmyndir
Taflan sýnir hversu hárra greiðslna þér getið vænst á næstu XX árum miðað við ólíkar sviðsmyndir og miðað við að þér greiðið inn 1.000,00 evrur árlega. 
Sviðsmyndirnar sýna hvernig fjárfesting yðar gæti þróast. Þér getið borið þessar upplýsingar saman við sviðsmyndir fyrir aðar vörur. 

Sviðsmyndir

Fjárfesting 1.000,00 evrur á ári X ár          X ár             XX ár

Sviðsmynd í dánartilviki

Framangreindar sviðsmyndir eru í samræmi við mat á þróun virðis þessarar fjárfestingar í framtíðinni á grundvelli þróunar hennar í fortíð og eru ekki
nákvæmur vísir. Hversu mikið þér fáið í reynd fer eftir því hvernig markaðurinn þróast og hversu lengi þér haldið vörunni. Áhættusviðsmyndin sýnir hversu
mikillar endurgreiðslu þér getið vænst við öfgafullar aðstæður á mörkuðum og hún gerir ekki ráð fyrir því tilviki að við yrðum í þeirri aðstöðu að vera ekki
greiðslufærir. Í tölunum sem tilgreindar eru er gert ráð fyrir öllum kostnaði vegna vörunnar sjálfrar sem og kostnaði ráðgjafa eða dreifingaraðila yðar. Í 
tölunum sem tilgreindar eru er ekki tekið tillit til persónulegra skattalegra aðstæðna yðar sem geta haft áhrif á það hversu mikið þér fáið til baka. 

Áhættuvísir

Áhættusviðsmynd Hvers getið þér vænst að frádregnum kostnaði?
Árleg meðalávöxtun

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

Svartsýn sviðsmynd Hvers getið þér vænst að frádregnum kostnaði?
Árleg meðalávöxtun

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

Miðlungs sviðsmynd Hvers getið þér vænst að frádregnum kostnaði?
Árleg meðalávöxtun

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

Bjartsýn sviðsmynd Hvers getið þér vænst að frádregnum kostnaði?
Árleg meðalávöxtun

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

X,XX €
X,XX %

Heildarfjárfesting X,XX € X,XX € X,XX €

Tryggingartilvik Möguleg upphæð til handa
rétthafa yðar að frádregnum kostnaði

X,XX € X,XX € X,XX €

Uppsafnað tryggingariðgjald (áhættuiðgjald) X,XX € X,XX € X,XX €

Hvað gerist ef samtökin Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben eru ekki í 
stakk búin að inna greiðsluna af hendi?
Aðilar samtakanna Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben eru jafnframt aðilar að samtökunum Sicherungseinrichtung Protektor 
Lebensversicherung-AG. Þessi samtök tryggja að jafnaði vernd alls uppsafnaðs sparnaðar ef tryggingafélag verður gjaldþrota. Skyldi varasjóður
tryggingasamtakanna ekki nægja getur, að fengnu samþykki Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [Fjármálaþjónustueftirlit Þýskalands], komið til
allt að X,XX prósenta rýrnunar umsaminna tryggingargreiðslna.

Þessi áthættuvísir byggir á þeirri forsendu að þér haldið vörunni í XX ár.

Minni áhætta Meiri áhætta



Hvaða kostnaður fellur til?

Rýrnun ávöxtunarunnar (Reduction in Yield-RIY) sýnir áhrif heildarkostnaðar yðar á ávöxtun sparnaðarins sem þér gætuð fengið. Innifalið í 
heildarkostnaðinum eru eingreiðslur, reglulegar greiðslur og viðbótarkostnaður. Fjárhæðirnar sem hér eru sýndar svara til samanlagðs kostnaðar vegna
vörunnar miðað við þrjú ólík tímabil. Í þeim felast hugsanlegar refsingar ef samningnum er rift fyrir lok gildistímans. Tölurnar miðast við að sparnaður yðar sé
1.000,00 evrur. Tölurnar eru áætlanir og geta breyst í framtíðinni. 

Kostnaður í tímaframvindu

1.000,00 evru sparnaður á ári. 
0,00 evru tryggingariðgjald (áhættu- Innlausn eftir X ár             Innlausn eftir X ár          Innlausn eftir XX ár
iðgjald sem er innifalið í sparnaðinum)

Einstaklingurinn sem selur yður þessa vöru eða ráðleggur yður að kaupa hana getur krafið yður um frekari kostnað. Ef um þetta er að ræða upplýsir
viðkomandi yður um þennan kostnað og sýnir yður hvernig heildarkostnaður getur haft áhrif á fjárfestingu yðar í tíma. 

Samsetning kostnaðar
Eftirfarandi tafla sýnir áhrif ólíkra tegunda kostnaðar á árlega ávöxtun fjárfestingarinnar sem þér getið fengið greidda að loknum ráðlögðum gildistíma og
hvað felst í hinum ólíku kostnaðartegundum. 

Þessi tafla sýnir áhrifin á árlega ávöxtun

Eins skiptis kostnaður

Hlaupandi kostnaður

Stofnkostnaður

Riftunarkostnaður

Færslukostnaður
verðbréfasafns

Annar hlaupandi
kostnaður

Áhrif kostnaðar sem er innifalinn í verðinu [gefinn er upp hámarkskostnaður; 
þér greiðið etv. minna].
Kostnaður vegna dreifingar vöru yðar er innifalinn.

Áhrif kostnaðar sem við drögum árlega frá yður fyrir umsýslu með
fjárfestingunni sem og vegna kostnaðar sem tilgreindur er í kaflanum „U  
hvers konar vöru er að ræða?“ og u dirkafla u  „Tryggi gargreiðslur og 
kost aður“. 

Áhrif kostnaðar sem fellur til ef þér hættið sparnaðinum á eindaga. 

Áhrif kostnaðar sem fellur til vegna þess að við kaupum og seljum 
fjárfestinguna sem liggur til grundvallar vörunni.

X,XX %

X,XX %

X,XX %

X,XX %

Fyrir XX ára gamlan einstakling er mælt með XX ára gildistíma

Raunverulegur kostnaður getur verið annar en ofangreindur kostnaður og fer hann t.d. eftir fjárhæð fjárfestingar yðar, ákvæðum samningsins eða
fjárfestingarleiðinni sem þér veljið.

Hversu lengi á ég að halda fjárfestingunni og get ég tekið út peninga fyrir fram?
Þér getið afturkallað samningsyfirlýsingu yðar innan XX daga. Nánari upplýsingar er að finna í upplýsingum um afturköllun sem þér fáið afhentar með
tryggingarskírteininu. 

Ráðlögðum gildistíma lýkur þegar taka lífeyris hefst og miðast hann við lífeyrismarkmiðið. 
Þér getið sagt upp samningnum hvenær sem er og tekur uppsögnin gildi á fyrsta degi næsta mánaðar á eftir. Þegar um þetta er að ræða fáið þér greitt
endurkaupsvirðið, eftir atvikum að viðbættri hagnaðarhlutdeild með frádrætti (sjá um þetta kaflann „Hvenær getið þér sagt samningnum upp og hvert er 
framlag okkar“ í almennum skilmálum). 

Hvernig get ég komið á framfæri kvörtunum?
Þér getið komið á framfæri kvörtunum um vöruna, okkur eða einstaklinginn sem seldi yður vöruna símleiðis (0681/601375). Við munum útskýra fyrir yður
hvað þér getið gert. Þér getið einnig komið kvörtunum á framfæri á heimasíðu okkar (www.saarland-versicherungen.de), með bréfpósti
(Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben, fram kemur f.h. samstakanna Bayern-Versicherug Lebensversicherung AG, pósthólf 10 
26 62, 66026 Saarbrücken) eða með tölvupósti (service@saarland-versicherungen.de). 

Aðrar hagnýtar upplýsingar
Upplýsingarnar sem koma fram í þessu grunnupplýsingablaði byggja á fyrirmælum Evrópusambandsins og geta því vikið frá upplýsingaskyldu við gerð
(for)samninga samkvæmt þýskum lögum. Frekari hagnýtar upplýsingar er að finna í persónulegu tilboði okkar. 
Við undirritun samningsins fáið þér mikilvægar viðbótarupplýsingar í eftirtöldum gögnum sem þér hafið lagalegan rétt á: Upplýsingar skv. tilskipun um 
upplýsingaskyldu [VVG-Informationspflichtenverordnung], Almennir samningsskilmálar, Almennar ábendingar um skattamál, tryggingarskírteini. 

Heildarkostnaður X,XX € X,XX € X,XX €

Áhrif á ávöxtun
(RIY) á ári

X,XX % X,XX % X,XX %



 

 

 

 

 

 

 

Umsókn 

PrivatRente WachstumGarant 

 

 

 
 

  
 
 
 

XX.XX.XXXX 
Þjónustufulltrúi: 
 
Gata, húsnúmer 
póstnúmer, staður  
 
Umsóknarnúmer: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
                Blaðsíða X af X -- XX.XX.XXXX 

 

Vísitölumiðuð söfnunarlífeyristrygging 

með greiðslu inneignar ef um alvarlegan sjúkdóm er að ræða (Dread-Disease-Option) 
 

Tryggingartaki, 
hinn tryggði 

Fullt nafn umsækjanda 

Gata, húsnúmer,  
póstnúmer, staður 
land 

Fæðingardagur:   XX.XX.XXXX 

Fæðingarstaður: X 

Land þar sem lögheimili er: X 

Fæðingarland: X 

Ríkisfang (land):  X  

Gjaldskrárhópur: X



Umsóknarnúmer: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

XX.XX.XXXX 
Umsókn - Gjaldskrá N(I)-FARIS 
Fullt nafn umsækjanda,Fæðingardagur 

 

 

 

 

 
GJALDSKRÁRLÝSING  Gjaldskrá N(I)-FARIS með 90%-tryggingarstig 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben 

 
 

Um 
samning-
inn 

Gjaldskrá N(I)-FARIS með 90%-tryggingarstig 

 
Hér gilda Almennir skilmálar fyrir vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu - PrivatRente 

WachstumGarant. 

Upphaf tryggingar     XX.XX.XXXX kl. 12 á hádegi 
 

Aldur í byrjun: XX ára 

Tryggður mánaðarlegur lífeyrir við   

líklegt upphaf lífeyristöku X,XX evrur 

Tryggð greiðsla inneignar   

við væntanlegt upphaf lífeyristöku X,XX evrur 

Mánaðarlegt heildariðgjald: X,XX evrur 

Tími fram að væntanlegu upphafi lífeyristöku: XX ár 

Iðgjaldsgreiðslutími: XX ár 

Lock-In-stig 10,00% 

Ráðstöfun arðshlutdeildar á 

söfnunartíma  

 
Dánarbætur fyrir upphaf lífeyristöku Heildarinneign sem þá er fyrir hendi 

þó að lágmarki samanlögð upphæð 
 innborgaðra iðgjalda og viðbótargreiðslna 
 

Dánarbætur eftir upphaf lífeyristöku Útborgun eftirstöðva heildarinneignar 

Inneign við andlát á lífeyristökutíma Heildarinneign sem fyrir hendi er við 
  upphaf lífeyristöku að frádregnum þegar 
 greiddum tryggðum lífeyri (eftirstöðvar 
 inneignar) 

 
 

Sveigjanlegt upphaf greiðslna 

Fyrsta mögulega upphaf lífeyristöku (upphaf sveigjanlegs lífeyristökutíma) XX.XX.XXXX 

Væntanlegt upphaf lífeyristöku (lok sveigjanlegs lífeyristökutíma  

/ upphaf framlengingartíma) XX.XX.XXXX 

Síðasta mögulega upphaf lífeyristöku (lok framlengingartíma) XX.XX.XXXX 

 
Upphaf greiðslna þessarar lífeyristryggingar er sveigjanlegt. Hægt er að taka lífeyrinn út strax frá og með 

fyrsta mögulega upphafi lífeyristöku, við upphaf hvers mánaðar. Í því tilviki gjaldfellur lífeyrir hins tryggða í 

fyrsta skipti á útborgunartíma, ef hinn tryggði er þá á lífi. 

 
Innifaldar viðbótartryggingar falla niður á útborgunartíma, ef ekki er um greiðsluskyldu að ræða á þeim 

tímapunkti. 

 
Hafi lífeyririnn ekki verið greiddur út fram að væntanlegu upphafi lífeyristöku framlengist söfnunartíminn 

sjálfkrafa og – í samningum með reglubundnum iðgjaldsgreiðslum fram að væntanlegu upphafi 

lífeyristöku – iðgjaldsgreiðslutími allt til síðasta mögulega upphafs lífeyristöku, í mesta lagi þar til hinn 

tryggði verður 85 ára að aldri. Á framlengingartíma má í upphafi hvers mánaðar taka frestaða lífeyrinn 

út. Í því tilviki gjaldfellur lífeyrir hins tryggða í fyrsta skipti á útborgunartíma, ef hinn tryggði er þá á lífi. 



Umsóknarnúmer: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

XX.XX.XXXX 
Umsókn - Gjaldskrá N(I)-FARIS 
Fullt nafn umsækjanda,Fæðingardagur 

 

 

 

 
 
 
 

Innifaldar viðbótartryggingar falla niður í síðasta lagi við væntanlegt upphaf lífeyristöku – einnig þegar 

upphafi lífeyristöku er frestað þar til í framlengingartíma. Iðgjöld viðbótartrygginganna falla niður. 

 
 
 

Iðgjald Mánaðarlegt heildariðgjald X,XX evrur 

Við endanlegan útreikning getur komið til smávægilegra frávika vegna jöfnunar. Ég fellst á það. 

 
Bótaréttur Bótaréttur við andlát 

          

 
 
Bótaréttur lífeyrisgreiðslna eða greiðslu inneignar  

 
 
 

Fjárfesting Vísitölumiðuð fjárfesting (IOK) 
 
 

Valkostir 
 
 

Greiðsla inneignar ef um alvarlegan sjúkdóm er að ræða (Dread-Disease-Option) 

Ef hinn tryggði veikist af alvarlegum sjúkdómi má, fyrir upphaf lífeyristöku, fara fram á greiðslu inneignar 

sem nemur upphæð heildarinneignar. Alvarlegir sjúkdómar eru í skilningi þessara skilmála, og þá þarf 

sérfræðilæknir að sannreyna, að uppfylltum vissum skilyrðum: Hjartaáfall, heila- og mænusigg, hjartaslag, 

nýrnabilun, blinda, heyrnartap og þverlömun. 

Með greiðslu inneignar fellur tryggingin niður. 
 

Greiðslumáti SEPA-skuldfærsla 
 

Ég fellst á gjaldfærslu iðgjalda af reikningi mínum, þar til annað verður ákveðið. 

 
IBAN:  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX 

BIC:   XXXXXXXXXX 

Lánastofnun:                                         X 

 
Greiðandi iðgjalds:   X 

Heimilisfang greiðanda iðgjalds:    X 

X 

 
 Nafn viðtakanda greiðslu: Versicherungskammer  

Versicherungsgemeinschaft  SAARLAND Leben 

Bei Tod der versicherten Person widerruflich / unwiderruflich Afturkallanleg tilnefning dánarbóta / Óafturkallanleg tilnefning rétthafa 

der mit der versicherten Person bei Tod in gültiger Ehe lebende Ehegatte Maki (Gifting) 

Vater der versicherten Person Faðir hins vátryggða

Mutter der versicherten Person Móðir hins vátryggða

Eltern der versicherten Person Foreldrar hins vátryggða

die Erben der versicherten Person Lögerfingjar hins vátryggða

namentlich festgelegte Person Sett á nafn einstaklings

namentlich festgelegt, mit Ersatzbegünstigtem Nafn einstaklings, ef fyrri er latinn thá annar sem lika skal ákveda núna

mehrere Personen zu gleichen Teilen begünstigt Fleir en einn einstaklingur í jöfnum hlutum

noch nicht festgelegt ÓákvedidA
u

sw
ah

lo
p

ti
o

n
en

 (
d

eu
ts

ch
) V

alm
ö

g
u

leikar (íslen
ska)

Für die Rente widerruflich / unwiderruflich Afturkallanleg fyrir lífeyri / Óafturkallanleg fyrir lífeyri 

der Versicherungsnehmer Vátryggingartaki

namentlich festgelegte Person Sett á nafn einstaklingsA
u

sw
ah

l-
o

p
ti

o
n

en
 

(d
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-

leikar 
(íslen
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Umsóknarnúmer: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

XX.XX.XXXX 
Umsókn - Gjaldskrá N(I)-FARIS 
Fullt nafn umsækjanda,Fæðingardagur 

 

 

 

 

 
      Heimilisfang viðtakanda greiðslu:  umboðsaðili er Bayern Versicherung  

Lebensversicherung Aktiengesellschaft 

Maximilianstr. 53 

81535 München 

Kröfuhafaauðkenni viðtakanda greiðslu: DE12KSL00002053631 
 

Upplýsinga- 
skylda 

 

Samkvæmt 6. mgr. 11. gr. laga um peningaþvætti (GwG) ber samningsaðila að greina frá því hvort hann 

hyggst stofna til eða reka viðskiptasamband og/eða framkvæma tiltekin viðskipti fyrir þriðja aðila, sem og að 

láta í té allar nauðsynlegar upplýsingar ásamt fylgigögnum þar um og tilkynna þegar í stað um allar 

breytingar sem eiga sér stað meðan á viðskiptasambandinu stendur.  

 

Undir þetta fellur sú skylda samningsaðila að tilkynna tryggingafélaginu að fyrra bragði um það ef iðgjöldin 

eiga að gjaldfærast af reikningi sem samningsaðili okkar er ekki skráður fyrir (einhver annar greiðir 

iðgjaldið). Undir iðgjaldagreiðslur annars aðila falla meðal annars skuldfærslur af reikningum sem þér hefur 

verið veitt umboð til aðgangs að, sem og greiðslur af viðskiptareikningum sem framkvæmdar eru af 

miðlurum eða vinnuveitanda, svo fremi sem þeir eru ekki tryggingartakar. Á meðan viðskiptasambandið 

varir gildir virk upplýsingaskylda fyrir öll viðskiptaferli sem fela í sér greiðslur (t.d. millifærslur, 

viðbótargreiðslur, lán og breytingar á bankareikningum). 

 

Ef samningsaðili uppfyllir ekki upplýsingaskyldu sína eða ekki sannleikanum samkvæmt, ber samkvæmt 

43. gr. GwG að greina Miðstöð rannsókna á fjármálaviðskiptum frá slíku. 

 
 

Upplýsingar um 
lög um 
peningaþvætti 

Samningsaðili tilgreinir hvort til viðskiptatengslanna / viðskiptanna sé stofnað að eigin frumkvæði? 

Já, að eigin frumkvæði 
 

Samningsaðili gerir grein fyrir sér 

Fullt nafn umsækjanda 

Gata, húsnúmer, póstnúmer, staður 
Land 
 
Fæðingarstaður: X 

Fæðingarland: X 

Fæðingardagur: XX.XX.XXXX 

Ríkisfang: X 

Starf (núverandi starfsemi) X 
 

Er samningsaðili með sérstaklega sterk stjórnmálasambönd (PEP)? 

Nei 
 

Samningsaðili gerði grein fyrir sér með nafnskírteini 

Númer skírteinis: X 

Útgefandi: X 

Útgáfustaður: X 

Gildir til: X 
 



Umsóknarnúmer: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

XX.XX.XXXX 
Umsókn - Gjaldskrá N(I)-FARIS 
Fullt nafn umsækjanda,Fæðingardagur 

 

 

 

 

Auðkennisgögn send inn með tölvupósti 

 
Eigin upplýsingar  
ætlaðar til 
sjálfvirkrar  
gagnamiðlunar milli  
ríkja ásamt FATCA Skattalegt lögheimili erlendis Ekki er um skattskyldu að ræða 

 
 

 

 
 

T

r

y

g
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ryggingartaki er einstaklingur 

Skattalegt lögheimili erlendis     Um skattskyldu að ræða 

Land þar sem skattskylda er til staðar    Ìsland 

Skattanúmer (TIN - Kennitala)     XXXXXX-XXXX 

 

Staðfesting 

 

Með undirskrift minni staðfesti eg að allar upplýsingar um 

skattskyldu mina erlendis séu réttar og fullnægjandi. 

 

Mér er skylt að greina tryggingafélaginu frá hugsanlegum villum, 

vanrækslu eða breytingum á eigin upplýsingum. 

 

Ábending varðandi  
Versicherungs- 
kammer  
Versicherungs- 
gemeinschaft  
SAARLAND  
Leben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samningsaðilar tryggingarinnar eru annars vegar þú, sem tryggingartaki, og hins vegar 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. Versicherungskammer 
Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben er samtryggingarsamband. Þá er átt við fjölda 
vátryggjenda sem taka sameiginlega á sig áhættuna af því að veita tiltekna, samningsbundna 
tryggingarvernd. Þá skuldbinda sig aðilar að samtryggingarsambandinu miðað við hlutdeild sína hverju 
sinni: 
 
SAARLAND Lebensversicherung 
Aktiengesellschaft, Saarbrücken     að 99 % 
 
Bayern-Versicherung Lebensversicherung 
Aktiengesellschaft, München (sem leiðandi samtryggjandi)    að 1 % 
 
Leiðandi samtryggjandi er í forsvari fyrir samtryggingarsambandið. 
 
 
 
 

 

ryggingartaki er einstaklingur 

Skattalegt lögheimili erlendis     Um skattskyldu að ræða 

Land þar sem skattskylda er til staðar    Ìsland 

Skattanúmer (TIN - Kennitala)     XXXXXX-XXXX 

 



Umsóknarnúmer: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

XX.XX.XXXX 
Umsókn - Gjaldskrá N(I)-FARIS 
Fullt nafn umsækjanda,Fæðingardagur 

 

 

 

Helstu kostir  
tryggingartaka 

Ævilangur tryggður lífeyrir 

Ef valinn er lífeyrir í stað eingreiðslu er hann greiddur út ævilangt. Óháð ævilengd. 

Vegna þess að lífeyrir okkar heldur einfaldlega áfram, en í öðrum fjárfestingum er féð 

einhvern tíman upp urið. 

 
Hámarks sveigjanleiki 

Ef persónuhagir breytast er einnig hægt að aðlaga ellilífeyrinn að þeim, t.d. með 

iðgjaldshækkunum*, inneignarúttektum, viðbótargreiðslum* eða hléi á iðgjaldsgreiðslum*. 

Einnig er hægt að bæta við frekari tryggingarvernd*. (*eingöngu mögulegt við 

reglubundnar iðgjaldsgreiðslur). Þannig má tryggja ævilangan ellilífeyri við 

starfsörorkutryggingu ef bætt er við starfsörorku-viðbótartryggingu. Með því að bæta við 

áhættu-viðbótartryggingu er einnig hægt að búa í hæginn fyrir efri ár og tryggja 

fjölskylduna vegna andláts. 

 
Þægilegasta fjárfestingin 

Hjá okkur átt þú hlutdeild í IOK, sem tekur mið af 100 öflugustu fyrirtækjum í heimi hvað 

arðgreiðslu varðar. Við uppbyggingu ellilífeyris tekur þú þátt í fjármálamarkaðnum, án 

þess að þurfa að taka eigin ákvörðun um fjárfestingu. Fjárfestingarsérfræðingar 

Versicherungskammer Bayern sjá um það. 

 
Skattalegt hagræði 

Þú nýtur góðs af einstöku skattalegu hagræði á sparnaðarskeiðinu og við inneignar- og 

lífeyrisgreiðslur. 



Umsóknarnúmer: XXXXXXXXXXXXXXX 
 

XX.XX.XXXX 
Fylgiskjöl með umsókn - Gjaldskrá N(I)-FARIS með tryggingarstig 90% 
handa Fullt nafn umsækjanda,Fæðingardagur 

 

 

 

Samstarfsaðili skráði 

Útibú 

Starfsmaður Undirskrift miðlara 

 

Sími miðlara 

 
 

 
Sérstök ákvæði og samkomulag 

 
1. Móttökufrestur 
Hægt er að taka á móti umsókninni innan sex vikna. Fresturinn 
hefst daginn sem umsókn er lögð inn, í tryggingum með 
læknisskoðun þó ekki fyrir rannsóknardag. 

 
 
 
 
 
 
 

Staðfesting miðlara á því að umsækjandi hafi gert grein fyrir sér 
Miðlari staðfestir að hafa skráð nauðsynlegar upplýsingar þess sem gera skal grein fyrir sér, að viðkomandi viðstöddum í eigin persónu. 
Persónuupplýsingarnar voru athugaðar út frá framlögðum skjölum í frumriti. 

 

Upplýsingar um miðlara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimpill miðlara 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Upplýsingar um vátryggjendasambandið, ætlað viðskiptamanni 
Staða: XX.XX.XXXX 

 
 

Samningsaðilar tryggingarinnar eru annars vegar þú, sem tryggingartaki, og hins vegar samtök margra samtryggjenda (vátryggjendasamband). Hér á eftir útskýrum 
við fyrir þér mikilvægustu spurningarnar sem vakna við gerð samnings um líftryggingu hjá Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. 

 

1. Hvað er vátryggjendasamband? 
Samningsaðili tryggingarinnar er Versicherungskammer 
Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. Um er að ræða 
vátryggjendasamband, það er að segja samband margra samtryggjenda sem 
taka sameiginlega á sig áhættuna af því að bjóða tiltekna samningsbundna 
tryggingarvernd. Þá skuldbinda sig samtryggjendur miðað við hlutdeild sína í 
vátryggjendasambandinu hverju sinni. 

 
2. Hvaða samtryggjendur eiga aðild að vátryggjendasambandinu 
og hversu stór er aðildarhlutdeild hvers um sig? 
Samtryggjendur sem eiga aðild að Vátryggjendasambandinu eru 

 
SAARLAND Lebensversicherung 
Aktiengesellschaft, Saarbrücken með 99 % hlutdeild 

 
Bayern-Versicherung Lebensversicherung 
Aktiengesellschaft, München með 1 % hlutdeild. 

 
 Sérhver samtryggjandi ábyrgist tryggðar greiðslur með hlutdeild sinni. 

 
3. Hver er viðmælandi þinn? 
Leiðandi tryggingafélagið Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG er í 
forsvari fyrir vátryggjendasambandið í öllum málum. Vinsamlegast snúið ykkur 
varðandi allar spurningar sem tengjast tryggingarsamningnum til 

 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 
SAARLAND Leben, 

fulltrúi þess er 

Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Pósthólf 0 26 62, 66026 Saarbrücken 

 
Sími 0681 601 375 
Bréfsími 0681 601 573 
service@saarland-versicherungen.de 

 
4. Hvernig er samskiptunum háttað? 
Allar viljayfirlýsingar sem snerta samninginn við Versicherungskammer 
Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben og aðrar tilkynningar sem 
skipta máli í réttarlegu tilliti berast beint frá Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung AG eða slíku ber að beina beint til Bayern-
Versicherung Lebensversicherung AG. 

 
Grundvallarreglan er að öll samskipti fara fram gegnum Bayern-
Versicherung Lebensversicherung AG, milliliðalaust. 

 
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG kemur fram fyrir hönd 
vátryggjendasambandsins, og á það einnig við um hugsanleg 
umkvörtunar- eða málaferli, þannig að halda skal til streitu gagnvart 
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG réttindum og kröfum á 
grundvelli líftryggingarinnar á hendur vátryggjendasambandinu. 

 
5. Hvaða tryggingarskilmálar og gjaldskrár eru í gildi? Í gildi 
eru tryggingarskilmálar og gjaldskrár Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung AG. 

6. Hvernig er arðshlutdeildin fundin? 
Arðshlutdeildin er fundin samkvæmt arðsreiknikerfi Bayern-Versicherung. 
Um arðsemishlutana gilda ávallt yfirlýstar arðsprósentur samtryggjenda sem 
í hlut eiga hvað varðar viðkomandi hlut í vátryggjendasambandinu. 

 
Um hugsanlega möguleika við ráðstöfun arðshlutdeildar og samsetningu 
arðshlutdeildar má lesa í almennum og sértækum tryggingarskilmálum 
tryggingarinnar, sem og í „Ákvæðum varðandi arðshlutdeild“ í viðhengi. 

 
Kostnaðar-, áhættu-, reglubundinn vaxtaarður og lokaarður Sem viðmið 
kostnaðar-, áhættu- og reglubundins vaxtaarðs og lokaarðs – ef gert er ráð 
fyrir slíku – gildir hverju sinni, varðandi arðshlutdeild í 
vátryggjendasambandinu, skipting hlutdeildar í arði Saarland 
Lebensversicherung AG eða Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, 
sem birtar eru árlega í viðkomandi ársskýrslum. 

 
 Nánar má lesa í almennum og sértækum tryggingarskilmálum 
tryggingarinnar, sem og í „Ákvæðum varðandi arðshlutdeild“ í viðhengi. 

 
Lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 
Ólíkt því sem segir í gildandi almennum og sértækum skilmálum 
tryggingarinnar, sem og í „Ákvæðum varðandi arðshlutdeild“, er 
lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar fundin sem hér segir: 

 
Lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar – ef um slíkt er að ræða – 
finnst sem samtala lágmarkshlutdeilda í varasjóðum virðismismunar þeirra 
samtryggjenda sem aðild eiga að vátryggjendasambandinu. Sem viðmið 
viðkomandi lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar gildir hverju 
sinni, um hlutdeild í vátryggjendasambandinu, skipting hlutdeildar í arði 
Saarland Lebensversicherung AG eða Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung AG, sem birtar eru árlega í viðkomandi ársskýrslum. 
Nánar má einnig lesa í almennum og sértækum skilmálum tryggingarinnar, 
sem og í „Ákvæðum varðandi arðshlutdeild“. 

 
Varasjóðum virðismismunar úthlutað 
Ólíkt því sem segir í gildandi almennum og sértækum skilmálum 
tryggingarinnar, sem og í „Ákvæðum varðandi arðshlutdeild“, er skipting og 
úthlutun úr varasjóðum virðismismunar fundin sem hér segir: 

 
Hver og einn samtryggjandi í vátryggjendasambandinu annast útreikning á 
verðmæti úr varasjóðum virðismismunar, hver fyrir sig.. Í því skyni finnur 
hann þann hluta í varasjóðum virðismismunar sem kemur í hlut þeirra 
samninga hjá Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 
SAARLAND Leben sem eiga tilkall til slíks. Þeir varasjóðir virðismismunar 
sem báðir samtryggjendur reikna út á þennan hátt eru síðan lagðir saman. 
Hlutdeildin í varasjóðum virðismismunar, sem þannig eru fundnir, fer eftir 
þeim reglum sem um getur í liðnum „Hlutdeild í varasjóðum virðismismunar“ 
í ráðandi ákvæðum almennra tryggingarskilmála um arðshlutdeild. 

 
Samband lágmarkshlutdeildar og varasjóða virðismismunar 
Lágmarkshlutdeildin er ákveðin með fyrirvara um ákvarðanir í ársskýrslu og 
raunverulega úthlutun úr varasjóði virðismismunar. Ef lágmarkshlutdeild 
samnings þíns er ákveðin lækkar upphæð hennar um jafnvirði 
raunverulegrar úthlutunar úr varasjóði virðismismunar. 

mailto:service@saarland-versicherungen.de


  

 

 

Ef raunveruleg útreiknuð hlutdeild í varasjóði virðismismunar fyrir 
tryggingarsamning þinn er á úthlutunardegi hærri en sú upphæð, sem þú átt rétt 
á sem lágmarkshlutdeild, fellur lágmarkshlutdeildin niður og þú færð hærri 
upphæðina, þ.e. þá hlutdeild í varasjóði virðismismunar sem raunverulega kemur 
í hlut tryggingarsamningsins. 

 
Ef hinn tryggði andast fyrir upphaf lífeyristöku eða við uppsögn lækkar 
lágmarkshlutdeildin í samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 

 
7. Hvernig fer fjárfesting í fjárfestingaáætlun okkar eða fjárfestingasjóðum fram? 

 
Allt eftir því hvort iðgjöld þín til sjóðsbundinna trygginga okkar renna að hluta til 
eða í heild til fjárfestinga í fjárfestingaáætlunum okkar eða í fjárfestingasjóðum, 
öðlast hver samtryggjandi hverju sinni sjóðshluti í samræmi við hlut sinn í 
vátryggjendasambandinu. 

 
Í fjárfestingaáætlunum okkar merkir það að hver samtryggjandi býður sams konar 
fjárfestingaáætlun og öðlast, í samræmi við hlutdeild hans í 
vátryggjendasambandinu, hluti í fjárfestingaáætlun að eigin vali og ráðstafar þeim 
til þeirra séreigna sem tilheyra tryggingu þinni. 

 
Frekari upplýsingar um fjárfestingaáætlanir okkar og fjárfestingasjóði sem 
velja má um er að finna í sjóðsupplýsingum okkar og upplýsingablöðum 
um fjárfestingaáætlanir. 
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Ráðgjafargögn 
 

Umsækjandi: Fullt nafn umsækjanda, , fæddur: XX.XX.XXXX 

varðandi umsókn dags.: XX.XX.XXX 

Umsóknarnúmer: Samingsnumer / Deutsche Antragnummer 
 

I. Viðmælendur 
Ráðgjöf þáði: Fullt nafn  umsækjanda 
Ráðgjafi / miðlari: 

Númer miðlara: XXXXXXXX 

Aðrir viðmælendur: Engir 

Dagsetning viðtals XX.XX.XXX 

II. Óskir viðskiptamanns 
Óskað er eftir því að innborganir hafi ávaxtast fram að upphafi lífeyristöku, eins og aðstæður leyfa. Við andlát hins tryggða skulu þeir sem ég tilgreini fá í 

hendur fjármagn það sem til ráðstöfunar er. Að auki vil ég nýta mér skattaívilnanir samkvæmt íslenskum lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. 

III. Ráðlegging okkar í samræmi við óskir viðskiptamanns 
Í samræmi við óskir viðskiptamanns ráðleggjum við PrivatRente WachstumGarant sem einkennist af eftirfarandi: Samið 

er um bætur við andlát eftir upphaf lífeyristöku. 

Samið er um tryggða hækkun lífeyris á lífeyrisgreiðslutíma. 

Sveigjanleg hæstu iðgjöld og hækkun iðgjalda sem því tengist.  

    Dread-Disease-sjúkdómsvalkostur 
 

IV. Umbeðin tillaga um afurð að ráðgjöf lokinni 
[ ] samkvæmt ráðleggingu okkar að ósk viðskiptamanns 
[ ] sem víkur frá ráðleggingu okkar í eftirtöldum atriðum (einstaklingsmiðuð tillaga) 

 
 
 
 
 

Hvenær hentar afurðin PrivatRente WachstumGarant með reglubundnu iðgjaldi og 90%-tryggingarstig?  Út frá spurningum um 

fjárhagsstöðu, fjárfestingarmarkmið og þekkingu á og reynslu af fjárfestingum er niðurstaðan þessi: 
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Já Nei Ekkert svar Fjárhagsstaða, fjárfestingarstefna, þekking og reynsla 

[ ] [ ] [ ] Ég vil að stöðugt innborgaðar greiðslur hafi aukist eins og mögulegt er við upphaf lífeyrisgreiðslu og ef hinn tryggði 

deyr munu styrkþegar mínir njóta umsaminna bóta. 

[ ] [ ] [ ] Ég er að skipuleggja langtímafjárfestingu. Ég veit að ef  samningnum lýkur fyrr en ætlað var fyrir upphaf lífeyristöku, 

þá er ekki víst að innborganir verði greiddar upp að fullu. 

[ ] [ ] [ ] Það er mikilvægt fyrir mig að við upphaf lífeyristöku séu að minnsta kosti 90% af því sem greitt hefur verið inn notuð 

til að greiða lífeyri; samkvæmt efnahagslegum aðstæðum mínum, í þágu tekjumöguleika, get ég borið þá áhættu að 

tap geti orðið varðandi þau 10% sem eftir eru og að hagnaður verði ekki til 

[ ] [ ] [ ] Ég hef efni á að greiða núverandi iðgjöld fyrir þessa fjárfestingu allan samningstíma samningsinsinnan ramma 

fjárhagslegra aðstæðna minna. 
 

V. Athugasemdir ráðgjafa 
 

VI. Viðskiptamanni var, að eigin ósk, veitt ráðgjöf um frekari afurðir sem hér segir 
Engar 

 
VII. Ráðgjafargögn afhent 
Í viðtalinu var viðskiptamanni gerð grein fyrir því, með hvaða hætti hann gæti fengið ráðgjafargögnin. 

[ ] Afhending með umsókn 

[ ] Afhending fyrirfram (til viðbótar við umsókn) 

[ ] Útprentuð 

[ ] Með rafrænum hætti 

 

Túlkun á valinu - sjá hér að neðan 

 

Eitt eða fleiri „NEI“ eða „ENGAR UPPLÝSINGAR“ tilgreind(ar) 
Mati á því hvort afurð sé við hæfi er ætlað að staðfesta hvort þú hafir nauðsynlega þekkingu og reynslu varðandi viðkomandi tegund afurðar, til að geta 
lagt mat á áhættu og áhrif afurðarinnar. Ef ekki er hægt að svara öllum spurningum með „JÁ“ verður ekki mælt með afurðinni. 
 
Allar upplýsingar staðfestar með „JÁ“ 
Að fengnum niðurstöðum hentar þér umbeðin afurð og við ráðleggjum hana. 
Ekki virðist nauðsynlegt að meta reglulega hversu vel hún hentar og við gerum það heldur ekki reglubundið. En auðvitað getur þú snúið þér til viðkomandi 
umsjónarmanns hvað þetta varðar - sérstaklega ef einkahagir breytast.  
 



Versicherungskammer 
Versicherungsgemeinschaft 
SAARLAND Leben   

 

Leiðbeiningar Fjárfestingaáætlun vísitölumiðaðrar fjárfestingar (IOK2) 
Staða: XX.XX.XXXX – Prentnúmer Dxxxxxxx-SL 
 
 
Með fjárfestingaáætlun vísitölumiðaðrar fjárfestingar (IOK2) hjá Versicherungskammer Bayern gefst annars vegar kostur á að taka þátt í hagstæðri 
þróun dreifðrar hlutabréfavísitölu. Hins vegar dregur hún úr hugsanlegu tapi með innbyggðu verðtryggingarkerfi. Reyndir starfsmenn á sviði 
fjárfestingastýringar hjá fyrirtækjasamsteypunni Versicherungskammer annast stýringu eignanna. Þar sem fjallað er um fjárfestingaáætlun 
vísitölumiðaðrar fjárfestingar (IOK2) í samningi þínum, öðlast þú samsvarandi hlutdeild í sameinuðum hluta vísitölumiðaðrar fjárfestingar (IOK2) IOK2 
BL (Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG) og IOK2 SL (SAARLAND Lebensversicherung AG).  
 
 
Um okkur 
Samsteypan Versicherungskammer er stærsta opinbera tryggingafélag 
Þýskalands og í hópi stærstu frumtryggjenda Sambandslýðveldisins. Við 
 

 sameinum kosti svæðisbundins styrks, mikla afkastagetu og 
fjárhagslegan þrótt. 

 ábyrgjumst nálægð við viðskiptamenn. 
 erum leiðandi á gamalreyndu viðskiptasvæðunum Bayern og Pflalz. 

Önnur athafnasvæði okkar eru Saarland, Berlín og Brandenburg. 
 
Öryggi er okkur metnaðarmál 
Fjárfestingastýring okkar einkennist af mikilli ábyrgðartilfinningu. 
Vandlega samsett blanda og dreifing innan hvers fjárfestingaflokks þar 
sem tekið er ýtrasta tillit til grundvallarreglna laga um tryggingaeftirlit hafa 
algeran forgang. Markmið okkar er mesta mögulega öryggi og arðsemi en 
um leið greiðslugeta. 
 
Kostir 
Sem einn af stærstu stofnanafjárfestum Þýskalands eigum við okkur 
áralangri reynslu í fjárfestingastýringu. 
 
Kostir þess eru: 
 

 hagkvæmur aðgangur að fjármálamörkuðum 
 virk og sveigjanleg fjárfestingaáætlun 
 stöðug aðlögun verðbréfasafnsins að markaðsaðstæðum hverju 

sinni 
 breið áhættudreifing 

 
Góðar niðurstöður í mati 
Við álagsprófun hins nafntogaða matsfyrirtækis Morgen & Morgen árið 
2019 tóku eftirtaldir líftryggingaraðilar tryggingardeildar samsteypunnar 
þátt  – Bayern-Versicherung, Öffentliche Lebensversicherung Berlin 
Brandenburg ogSaarland Lebensversicherung. Í þessari álagsprófun 
öðluðust Bayern-Versicherung og Öffentliche Lebensversicherung Berlin 
Brandenburg hæsta skor „framúrskarandi“ og Saarland 
Lebensversicherung die Bewertung „mjög gott“. Þetta undirstrikar traustar 
fjárfestingar og heilbrigt birgðabókhaldsskipulag tryggingardeildar 
samsteypunnar. 
 
Hér á eftir verður fjárfestingaáætlun vísitölumiðaðrar fjárfestingar 
lýst nánar. 
 
Fjárfestingastefna 
 

 Fjárfestingaáætlun IOK2 felur einkum í sér aðild að arðsömustu 
hlutabréfunum á heimsvísu. Vægi einstakra fjárfestinga í Norður 
Ameríku, Evrópu og Asíu/Kyrrahafssvæði ræðst af arðsemi 
arðgreiðslna þeirra. 

 Aðrir eignaflokkar geta einnig komið til álita. 
 Hægt er að fjárfesta í bankainnstæðum í evrum eða erlendum 

gjaldmiðlum og í peningamarkaðsgerningum. 
 Grunngjaldmiðillinn er evra. 

 
Fjárfestingaáætlun IOK2 hjá samsteypunni Versicherungskammer tekur 
mið af fjárfestingu samkvæmt hlutabréfavísitölu. Við val á vísitölu er 
einkum horft mjög til hagstæðrar sögulegrar verðmætaþróunar, lítilla 
sveiflna í sögulegu samhengi og mikillar fjölbreytni. 
 
Innan fjárfestingaáætlunar IOK2 er líkt eftir vísitölunni eins nákvæmlega 
og frekast má verða. Í þeim efnum er í fyrstu ekki reynt að verjast 
gjaldmiðlaáhættu, í því skyni að spilla ekki fyrir þeim kostum sem felast í 
fjölbreytninni sem næst með fjárfestingu í hlutabréfamörkuðum hinna 

ýmsu landa, þar sem ríkja mismunandi efnahagssveiflur á hverjum stað. 
En ef ytri skilyrði markaðarins breytast síðar meir er vissulega hægt að 
grípa til aðgerða til varnar gegn gjaldmiðlaáhættu. 
 
Grundvallarreglur fjárfestinga 

 Fjölbreyttir valkostir á breiðum fjárfestingamarkaði á heimsvísu: í 
boði eru hinir ýmsu hlutabréfamarkaðir í Evrópu, Norður Ameríku og 
Asíu/Kyrrahafssvæði. 
 

 • Fullnægjandi dreifing fjárfestinga með fjárfestingu í um það bil 100 
mismunandi hlutabréfum og dreifingu eftir gjaldmiðlum, svæðum og 
sviðum. 

 
Verðtryggingarkerfi 
Fjárfestingastýringin grípur eftir þörfum til öryggisráðstafana til að 
takmarka tap innan fjárfestingaáætlunar IOK2. 
 
Í upphafi hvers mánaðar ræðst fjárfestingaáætlun IOK2 að fullu af 
hlutabréfavísitölunni. Eftir því sem líður á mánuðinn ræðst það af 
verðmætaþróun vísitölunnar hvor fé verði ef til vill fært yfir í áhættulitlar 
fjárfestingar (t.d. peningamarkaði). Tilfærslan verður þeim mun meiri eftir 
því sem vísitalan rýrnar í samanburði við stöðuna í lok undangengins 
mánaðar. Því til viðbótar er hægt að grípa til afleiðugerninga í 
öryggisskyni, svo sem valréttarúrræða (Optionen), skiptasamninga 
(Swaps) eða framtíðarsamninga (Futures). 
 
Vegna þessara aðgerða til að takmarka tap og vegna kostnaðar sem 
til fellur mun fjárfestingaáætlun IOK2 alla jafnan sýna svipaða, en 
ekki sömu verðmætaþróun og ráðandi vísitala. 
 
Fjárfestingaráhætta 
Líkt og við á um aðrar hlutabréfaafurðir felur fjárfestingaáætlun IOK2 í 
sér aukna áhættu, það er að segja verð hlutanna getur sveiflast 
verulega, jafnvel á stuttum tíma, upp eða niður. Auk hlutabréfaáhættu 
getur einnig verið um aðra áhættu að ræða, svo sem til dæmis áhættu 
vegna erlendra gjaldmiðla eða áhættu af afleiðugerningum. 
 
Fjárfest í peningamarkaði sem liður í fjárfestingaáætlun IOK2 

Ef fé verður fært yfir í áhættulitla fjárfestingu má, sem liður í 
verðmætatryggingaráætlun, fjárfesta beint eða óbeint í peningamarkaði. 
Hér koma til dæmis til álita peningamarkaðs- eða vísitölusjóðir sem 
fjárfesta í peningamarkaði eða sem líkja eftir samsvarandi vísitölum. 
Fjárfestingin fer fram í evrum. 
 
Áhættustjórnun 
Samsteypan Versicherungskammer fylgist stöðugt með 
fjárfestingastýringunni og verðmætatryggingunni. Markmiðið er að ekki 
komi til verulegra frávika frá vísitölunni og að dregið verði úr 
afkomusveiflum sem og að komist verði hjá afgerandi taptímabilum að 
mestu leyti. Eftir atvikum er hægt að tryggja sig gegn gjaldmiðlaáhættu. 
Breytingar á skilyrðum verðmætatryggingar eru rannsakaðar vandlega 
áður en þær eru gerðar og lagt mat á þær með tilliti til þeirra áhrifa sem 
þær myndu hafa. 
 
Kostnaður við fjárfestingar 
Við öðlumst hlutdeild í fjárfestingaáætlun IOK2 og öðrum tryggingum án 
útgáfuálags. Sama gildir um fjárfestingar í peningamarkaði. 
 
Frá þeim eignum sem koma í hlut fjárfestingaáætlunar IOK2 er dregin 
umsýsluþóknun. Við tilfærslu innan vísitölunnar getur fallið til kostnaður 
vegna fjármagnsflutninga. Hugsanlegur kostnaður vegna 
tryggingagerninga (t.d. valréttarþóknun) dregst einnig frá eignum sem 
koma í hlut IOK2. 
 



Blaðsíða 2 af 2 Leiðbeiningar IOK 

Kostnaðarliði sem til falla vegna fjárfestingaáætlunar IOK2 eða 
fjárfestinga hennar er að finna í lok þessara leiðbeininga, í 
kostnaðaryfirliti. 
 
Endurgreiðslur 
Við öflun hlutdeilda í fjárfestingaáætlun IOK2 fáum við og umboðsaðilar 
okkar alla jafnan, í tengslum við stofnun og í samræmi við afgreiddar 
fjárfestingar, greiðslur úr umsýsluþóknuninni sem fjárgreiðslur eða annars 
konar verðmæti (svonefndar endurgreiðslur). Er þar um að ræða 
reglubundnar veltutengdar greiðslur til okkar eða umboðsaðila okkar. 
 
Frá þeim kostnaðarliðum sem um ræðir í viðkomandi fjárfestingu fáum við 
eða umboðsmenn okkar hluta af umsýsluþóknuninni.  
 
Tekjufærsla þessara endurgreiðslna stofnast í tengslum við fjárfestinguna 
og gegnir því hlutverki að rísa undir skilvirku og vönduðu innra skipulagi. 
Við notum þær meðal annars til að standa straum af kostnaði sem til fellur 
við umsjón með fjárfestingunni sem og til að hækka hagnaðarhlutdeildina. 
Fyrir gerð tryggingarsamnings greinum við þér frá hæð þessara 
endurgreiðslna til kaupa á skýrt afmörkuðum hlutum, ef óskað er. 
 

Kostnaðaryfirlit 
 
Fjárfestingaáætlun IOK2 BL og IOK2 SL   
Áhættuflokkun: 5 af 7 
Auðkenniskóði: VKBntern718 BL og VKBntern718 SL 
Útgáfuálag: fellur niður 
Bankagjald á ári.: í dag u.þ.b.. X,XX% 
Stjórnunargjald á ári: allt að X,XX% (í dag X,XX% 
Rekstrarkostnaður: X,XX% 
Fjármagnskostnaðarhópur: X 
 
Valréttarþóknanir og kostnaður vegna fjármagnsflutninga eru ekki 
inni í ofangreindum gildum. 
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Viðbótarsamkomulag - C2 

vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar (PrivatRente WachstumGarant) 

Nafn tryggingartaka Kennitala 

Númer samnings   

 

Viðbótarsamkomulag þetta er hluti samnings um vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu (lífeyristryggingu) milli 

tryggi gartaka og Versi heru gska er Versi heru gsge ei s haft SAARLAND Le e  „tryggja da“ . 

 

Tryggingartaki staðfestir með undirskrift sinni að honum er kunnugt um þær reglur sem hér fara á eftir og að hann 

sé þeim samþykkur: 

 Tryggingartaki hefur kynnt sér efni samnings beggja aðila um lífeyristryggingu, sem og almenna skilmála 

vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar (PrivatRente WachstumGarant). 

 Hinn tryggði staðfestir að hann hafi kynnt sér efni gildandi löggjafar, vgl. íslensk lög um 

vátryggingarsamninga, Lög nr. 30/2004, 2. mgr. 8. gr. 

 Um samninginn gildir réttur Sambandslýðveldisins Þýskaland. Ríkjandi lög og reglugerðir sem um 

samningssamband milli tryggjanda og tryggingartaka gilda eru einkamálalög (Bürgerliches Gesetzbuch), lög 

um tryggingasamninga (Versicherungsvertragsgesetz), reglugerð um upplýsingaskyldu samkvæmt lögum 

um tryggingasamninga (Versicherungsvertragsgesetz), lög Sambandslýðveldisins um persónuvernd 

(Bundesdatenschutzgesetz), evrópska grunnreglugerðin um persónuvernd (Europäische 

Datenschutzgrundverordnung), lög um peningaþvætti (Geldwäschegesetz), lög um tekjuskatt 

(Einkommensteuergesetz) og lög um tryggingaeftirlit. 

 Samningstungumál er þýska og samskipti á rituðu máli fara fram á þýsku. Samningsgögn liggja fyrir á þýsku 
og íslensku. Þýðingar sem kunna að verða nauðsynlegar á gögnum eða rituðu efni yfir á íslensku skal 
tryggingartaki láta vinna á eigin kostnað. Komi fram misræmi milli þýska og íslenska textans er útgáfa þýska 
textans ráðandi. 

 Tryggingartaka er kunnugt um og er samþykkur því að mál gegn tryggjanda á grundvelli 
tryggingarsamningsins er aðeins hægt að reka fyrir þýskum dómstól í því héraði þar sem tryggjandi hefur 
aðsetur sitt. 

 Tryggingartaki er háður gengisáhættu vegna þess að inneignin er bundinn í evrum. Ef gengi evru gagnvart 

mynt heimalandsins fellur, leiðir það til þess að verðgildi greiðslna lækkar. Ef gengi evru gagnvart mynt 

heimalandsins hækkar, getur það leitt það til þess að verðgildi greiðslna hækkar. 

 Allar greiðslur tryggjanda gjaldfalla í evrum. 

 Ef til uppsagnar samnings kemur getur inneignin sem þá skal greiða, það er að segja endurkaupvirði 
tryggingarinnar - einkum á upphafstíma samnings - verið áberandi lægra en greidd iðgjöld. Hæð 
endurkaupsvirðis er ekki hægt að ábyrgjast og nemur því 0,00 evrum allan samningstímann. Yfirlit yfir 
endurkaupsvirði, án skuldbindinga, við lok tryggingarárs hverju sinni, er að finna í þýsku útgáfu 
upplýsi gapakka s u dir tölulið III.3 „E durkaupsvirði, iðgjaldafríar tryggingagreiðslur og að hve miklu 
leyti þessar greiðslur eru tryggðar.“ 

 Rétthafi staðfestir að hann hafi kynnt sér ákvæði samningsins um tilhögun innheimtu iðgjalda. Hann fellst 
á að þegar SEPA greiðslumiðlunarkerfið verður tekið upp sé vátryggjanda heimilt að breyta tilhögun 
innheimtu iðgjalda þannig að þau greiðist í gegnum SEPA kerfið. 

 Hér gilda Almennir skilmálar fyrir vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu (PrivatRente WachstumGarant). 
Þeir eru óaðskiljanlegur hluti tryggingarsamningsins, nema samið hafi verið um frávik frá þeim. 

 

 

Frávik frá almennu skilmálunum:  
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Tryggingartaki staðfestir með undirskrift sinni að honum er kunnugt um frávikin frá almennum skilmálum fyrir 

vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu og að hann sé þeim samþykkur:  
 

 Andstætt því sem segir í 4. mgr. 4. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er 
samið um að ekki sé hægt að fara fram á að innifalin sé starfsörorku-viðbótartrygging, viðbótartrygging 
vegna andláts af slysförum eða Risiko-viðbótartrygging. 

 Andstætt því sem segir í 5. mgr. 4. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er 
samið um að ekki sé hægt að fara fram á að samningnum verði breytt yfir í aðra lífeyristryggingargjaldskrá. 

 Andstætt því sem segir í 5. gr. almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er samið um 
að hækkun tryggingarverndar (einstaklingsbundinn aðlögunarréttur) sé útilokuð. 

 Andstætt því sem segir í 3. mgr. 13. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er 
samið um að ekki sé hægt að framselja eða veðsetja til þriðju aðila rétt til greiðslu. 

 Andstætt því sem segir í 5. mgr. 15. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er 
samið um að ekki sé hægt að fara fram á að tímabundna stöðvun greiðslu iðgjalda (frestun greiðslu iðgjalda). 

 

Upplýsingar um skattalega meðferð 

Skattaleg meðferð í Þýskalandi:  

 

Reglubundnar lífeyrisgreiðslur úr lífeyristryggingu eru alltaf tekjuskattsskyldar í Þýskalandi - með fyrirvara um 

núgildandi tvísköttunarsamkomulag (DBA) milli Íslands og Þýskalands. Vátryggjandi er því skuldbundinn til að 

senda inn tilkynningu til miðlægrar skattstofu Sambandslýðveldisins (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) um 

greiðslu lífeyris. 

Vegna þess eftirlitstilkynningarkerfis sem nú er við lýði  eru greiðslur höfuðstóls ekki fjármagnstekjuskattskyldar 

þegar sá sem á rétt á greiðslu af höfuðstól er með búsetu á íslandi. Því er ekki þörf á að senda inn beiðni um 

skattleysi og fellur innsendingin niður. 

Skattaleg meðferð á Íslandi:   

Lífeyrisgreiðslur eru að fullu tekjuskattskyldar á Íslandi.   

Vegna greiðslna til tryggingartaka þarf vátryggjandi ekki að halda eftir staðgreiðslu vegna íslenskra skatta. Það er 

alfarið á ábyrgð viðtakandi að tilgreina þær í skattframtali til íslenskra yfirvalda og standa skattaleg skil á þeim. Ef 

farið er fram á, samkvæmt 2. mgr. 16. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar, greiðslu 

inneignar sem nemur upphæð þeirrar heildarinneignar sem fyrir hendi, - ef hinn tryggði veikist alvarlega -, er greiðsla 

þessarar heildarinneignar ekki tekjuskattsskyld, samkvæmt þeim þýsku skattalagareglum sem nú eru í gildi. Við 

getum þó ekki dæmt um hvort slík útborgun sé skattskyld samkvæmt íslenskum skattarétti. Það er því alfarið á 

ábyrgð viðtakanda útborgana að standa skil á skattalegum skyldum sínum. 

 
____________________________ 

Staður og dagsetning 

 

____________________________ 
Undirskrift tryggingartaka 
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Samningur um viðbótartryggingarvernd og 
séreignarlífeyrissparnað (PrivatRente WachstumGarant) 

Lífeyristrygging 
Lífeyrissjóður nr. 310 – kt. 410807-8740 

 

   Tryggingartaki 
Nafn   Kennitala 

Heimasími 
 

Vinnusími Farsími Netfang 

Lögheimili Póstnúmer Staður 

 

Launagreiðandi 
Nafn Kennitala 

 

 

 

Greiðslufyrirkomulag: 

 
Mánaðarleg greiðsla skal berast á reikning hjá Arion banka hf., reikn. nr. 0301-26-410807, kt. 410807-8740 

 
 
 
 
 
YFIRLÝSING tryggingartaka 
Tryggingartaki hefur kynnt sér efni laga númer 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, sem og síðari breytingar þeirra, sjá lög númer 40/2014 
um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar, lög númer 111/2016 um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, um ráðstöfun 
séreignarsparnaðar sem innborgun við kaup á fyrstu íbúð eða til afborgana á fasteignalán. 
 
Tryggingartaki lýsir því yfir að hann hafi ekki hug á því að nýta sér tímabundnar heimildir laga nr. 129/1997 með síðari breytingum (sem gilda allt til 30. júní 2021) til að ráðstafa 
iðgjöldum til lækkunar húsnæðislána eða húsnæðissparnaðar né heimildir laga nr. 111/2016  til að verja uppsöfnuðum iðgjöldum til kaupa á fyrstu íbúð og/eða til að ráðstafa 
iðgjaldi til greiðslu húsnæðislána. 
 
Tryggingartaki lýsir því yfir að honum sé ljóst, að ef hann síðar breytir framangreindri afstöðu sinni þá munu möguleikar hans til að nýta iðgjöld sín eftir á samkvæmt ákvæðum 
framangreindra laga nr. 129/1997 og laga nr. 111/2016 hafa skerst, þar sem ráðstöfun iðgjalda afturvirkt í samræmi við framangreindar heimildir takmarkast við 
endurkaupsvirði lífeyristryggingarinnar við uppsögn, eins og fram kemur í almennum skilmálum sem eru hluti samningsins.   
 
Tryggingartaka er kunnugt um að ráðstöfun iðgjalda (Inneignar) takmarkast við endurkaupsvirði lífeyristryggingarinnar eins og það er við uppsögn. 

 
 
 
  

 

 

______________________          _______________________________ ___________________________________ 

     Staður og dagsetning                          Undirskrift tryggingartaka                                              Undirritun forráðamanns 

 (ef tryggingartaki er yngri en 18 ára að aldri)

Tryggingartaki skuldbindur sig til að greiða mánaðarlega sem hér segir: 
 
  % heildarlauna fyrir skatt (hám. 4%) ________mótframlag vinnuveitanda 
 
 

  Krónur (ISK) á mánuði, iðgjald)  ____________________ mánaðarlaun 

Innborgun 
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1. Samningur þessi um frekari tryggingarvernd, samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, er gerður á milli undirritaðs  
tryggingartaka og SAARLAND Lebensversicherung AG, Saarbrücken HRB9164, og Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, München HRB123660, pósthólf 10 26 62, 66026 
Saar rü ke  hér á eftir „Vátryggja di“ . Skipting hlutfalls í samtryggingarsambandinu er 99% SAARLAND Lebensversicherung AG og 1% Bayern-Versicherung Lebensversicherung 
AG. Félögin tvö kallast einu nafni Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. Iðgjaldagreiðslur skulu hefjast eigi síðar en tveimur mánuðum frá undirritun 
samnings. 

 
 
2. Samningur þessi er gerður á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer 129/1997, og reglugerðar númer 698/1998 um ráðstöfun 

iðgjalds til lífeyrissparnaðar og viðbótartryggingarvernd. Inneignir og greiðslur lúta ákvæðum þessara laga. Auk þess gilda Almennir skilmálar fyrir vísitölumiðaða 

söfnunarlífeyristryggingu (PrivatRente Wachstum Garant). Skilmálar þessir gilda um tryggingasambandið, svo framarlega sem lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða númer 129/1997 ásamt breytingum þeirra mæla ekki fyrir um annað. Auk þess er „Viðbótarsamkomulag – C2 vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar 

(PrivatRente WachstumGarant)“ hluti þessa samkomulags. 

 

 

3. Um tryggingarsamninginn gildir réttur Sambandslýðveldisins Þýskaland. Engu að síður gilda ófrávíkjanleg ákvæði íslenskra laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, sbr. 3. 

mgr. 143. gr. laganna. Ríkjandi lög og reglugerðir sem um samningssamband milli tryggingartaka og vátryggjanda gilda eru einkamálalög (Bürgerliches Gesetzbuch), lög um 

tryggingasamninga (Versicherungsvertragsgesetz), reglugerð um upplýsingaskyldu samkvæmt lögum um tryggingasamninga (Versicherungsvertragsgesetz), lög 

Sambandslýðveldisins um persónuvernd (Bundesdatenschutzgesetz), evrópska grunnreglugerðin um persónuvernd (Europäische Datenschutzgrundverordnung), lög um 

peningaþvætti (Geldwäschegesetz), lög um tekjuskatt (Einkommensteuergesetz) og lög um vátryggingaeftirlit. 

 
 
4. Til grundvallar tryggingarsamnings þessa gilda Almennir skilmálar fyrir vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu (PrivatRente Wachstum Garant). Þeir eru óaðskiljanlegur 

hluti tryggingarsamningsins, nema samið hafi verið um frávik frá þeim. 

 
 
5. Um tryggingarsamninginn gilda eftirfarandi frávik frá Almennum skilmálum vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar, sbr. grein 4:   

 
5.1. Andstætt því sem segir í 4. mgr. 4. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar eru starfsörorku-viðbótartrygging, viðbótartrygging 

vegna andláts af slysförum eða Risiko-viðbótartrygging undanskildar og ekki hluti þessa vátryggingarsamnings. 
5.2. Andstætt því sem segir í 5. mgr. 4. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er samið um að ekki sé hægt að fara fram á að 

samningnum verði breytt yfir í aðra tegund vátryggingarsamnings. 
5.3. Andstætt því sem segir í 5. gr. almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er samið um að hækkun tryggingarverndar (einstaklingsbundinn 

aðlögunarréttur) sé ekki möguleg.. 
5.4. Andstætt því sem segir í 3. mgr. 13. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er samið um að ekki sé hægt að framselja eða veðsetja 

til þriðju aðila rétt til greiðslu. Svo framarlega sem 13. gr. þessa samnings er uppfyllt gildir 4. mgr. 5. gr., að öðrum kosti gildir hún ekki.  
5.5. Andstætt því sem segir í 5. mgr. 15. gr. Almennra skilmála vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar er samið um að ekki sé hægt að fara fram á tímabundna 

stöðvun greiðslu iðgjalda (frestun greiðslu iðgjalda),  
  

6. „Við ótarsa ko ulag – C2 vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar (PrivatRente WachstumGarant)“ er órjúfanlegur hluti tryggingarsamningsins. 

 

 

7. Vátryggjandi lætur launagreiðanda tryggingartaka í té upplýsingar um samninginn og afrit af honum ef þörf krefur. 
 
 
8. Tryggingartaki getur í fyrsta lagi farið fram á útborgun inneignar sinnar tveimur árum eftir greiðslu fyrsta iðgjalds til kaupa á séreignarlífeyrisréttindum, nema að uppfylltum 

skilyrðum samkvæmt lið 8.1 eða 8.2. 
 

8.1. Hægt er að greiða út innstæðu, ásamt vöxtum og hugsanlegri hagnaðarhlutdeild, ef tryggingartaki er 60 ára. Innstæðuna skal greiða út að fullu með jöfnum árlegum 
greiðslum yfir að minnsta kosti sjö ára tímabili, eða þar til tryggingartaki er orðinn 67 ára. 

8.2. Ef um er að ræða 100% örorku tryggingartaka getur hann farið fram á að öll innstæðan (að vöxtum, hugsanlega arðshlutdeild, meðtöldum) verði greidd út sem jafnar 
árlegar greiðslur á sjö ára tímabili. Árleg útgreiðsla lækkar og útgreiðslutími lengist í hlutfalli við lækkun örorkuprósentu, sbr. 3.  mgr. 11. gr. laga nr. 129/1997. Forsenda 
útgreiðslu er að ráðgefandi læknir hafi staðfest að fyrirliggjandi vottorð um örorku sé fullnægjandi 

8.3. Andist tryggingartaki áður en innstæða er að fullu greidd út fellur hún til erfingja hans og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga og samkvæmt 4. mgr. 11. gr. laga 
nr. 129/1997. Láti tryggingartaki hvorki eftir sig maka né börn verður innstæðan hluti dánarbúsins.   
 
 

9. Heimilt er að semja um annan og lengri útborgunartíma en að framan greinir, sbr. 12. gr. laga nr. 129/1997. 
 
 
10. Ef um er að ræða breytingar á tryggingarsamningi, einkum hvað varðar áhrif á fjárhæð umsamins iðgjalds, er það á ábyrgð tryggingartaka að tilgreina launagreiðanda um 

breytinguna skriflega.  
 
 
11. Báðum aðilum samningsins er heimilt að segja honum upp skriflega með tveggja mánaða fyrirvara. Uppsögn veitir ekki rétt til útborgunar innstæðu. 

 
 

12. Ef iðgjöld hafa ekki borist í tvo mánuði verður samningur tryggingartaka lýstur iðgjaldafrír. Endurvirkjun er möguleg innan 24 mánuða frá iðgjaldafríi. Að þessum tíma liðnum er 

ekki hægt að endurvirkja samninginn, og samningurinn verður þá iðgjaldafrír þar til honum lýkur, hvort sem er á grundvelli uppsagnar, eða á grundvelli þess að innstæða hefur 
verið greidd út að fullu í samræmi við gildandi ákvæði þar um, sbr. m.a. grein 8 hér að framan eða á grundvelli flutnings samkvæmt grein 13 þessa samnings.  

 

 

13. Innstæða tryggingartaka skal færast yfir til annarra aðila sem boðið geta samninga af þessari gerð, sbr. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997, fari tryggingartaki fram á slíkt við 
vátryggjanda. Beiðni um flutning skal vera skrifleg og lögð fram til vátryggjanda með tveggja mánaða fyrirvara. Yfirfærslan skal eiga sér stað innan tveggja mánaða frá því að beiðni 
tryggingartaka barst. Yfirfærða fjárhæðin samsvarar endurkaupsvirði lífeyristryggingarinnar, þ.e. Wachstum Garant, sem til grundvallar liggur sem og innstæðu tryggingartaka á 
biðreikningi í samræmi við Almenna skilmála (sbr. og grein 19). 



Samningur - Viðbót D - V1.6         

 
 
14. Tryggingartaki má ekki yfirfæra, veðsetja né ráðstafa á annan hátt innstæðu eða kröfum, nema fyrir liggi gilt samkomulag samkvæmt 1.-3. tölul., 3. mgr. 14. gr laga númer 

129/1997. 
 
 
15. Vátryggjandi hefur upplýst tryggingartaka um ákvæði III. kafla reglugerðar nr. 462/2003 um Ábyrgðarsjóð launa þar sem m.a. kemur fram að sjóðurinn ábyrgist kröfu um vangoldin 

lífeyrisiðgjöld gjaldþrota launagreiðanda sem fallið hafa í gjalddaga á ábyrgðartímabili (18 mánuðir fyrir gjaldþrot) enda sé kröfulýsingu lýst á hendur sjóðnum á þar til gerðu 
eyðublaði ásamt nauðsynlegum fylgigögnum. 

 
 
16. Vátryggjandi ber enga ábyrgð á að iðgjöld vegna lífeyrissparnaðar sé skilað til vátryggjanda. Þarfnist tryggingartaki til þess aðstoðar vátryggjanda, einkum í því tilviki að 

launagreiðandi sé kominn í vanskil með iðgjaldagreiðslur, skal sækja um slíkt skriflega hjá vátryggjanda, með launaseðlum þar sem frádráttur er staðfestur. Hefðbundin 
iðgjaldainnheimta (áminning, greiðsluáskorun o.s.frv.) eru tryggingartaka að kostnaðarlausu. Fari svo að krafan verði ekki greidd við þessar innheimtuaðgerðir, gefur vátryggjandi 
tryggingartaka kost á því að grípa til innheimtuaðgerða á eigin kostnað. Í því tilviki fylgist vátryggjandi með innheimtuferlinu.  Verði launagreiðandi gjaldþrota sendir vátryggjandi 
kröfu á ábyrgðasjóð launa um greiðslu iðgjalda sem eru í vanskilum, auk innheimtukostnaðar. Samþykki sjóðurinn ekki allan kostnaðinn, er tryggingartaki ábyrgur fyrir greiðslu 
eftirstöðva kostnaðar.  
 
 

17. Vátryggjandi hefur falið íslensku innheimtufyrirtæki að sjá um innheimtu iðgjalda sem og útgreiðslu tryggingarbóta. Hefur innheimtufyrirtækinu verið falið að: annast alla umsýslu 
með greiddum iðgjöldum, millifærslu heildarinnstæðu þegar skipt er um þjónustuaðila viðbótarlífeyristryggingar, útborgun umsaminna tryggingargreiðslna, sem og alla aðra 
tilheyrandi umsýslu og þjónustu (t.d. sbr. greinar 13 og 16 í þessu viðbótarsamkomulagi). Í þessum tilgangi er óhjákvæmilegt að miðla til innheimtufyrirtækins nauðsynlegum 
persónutengdum gögnum tryggingartaka og launagreiðanda úr fyrirliggjandi umsóknargögnum. Er þar fyrst og fremst um að ræða kennitölu tryggingartaka, stöðu 
iðgjaldsgreiðslna, samanlagða upphæð iðgjalda sem og upplýsingar um vinnuveitanda tryggingartaka.  
Innheimtufyrirtækið skal starfa undir eftirliti yfirvalda (Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands) og einnig uppfylla öll skilyrði annarra laga. Innheimtufyrirtækið getur falið þriðja aðila 
að sinna tilgreindum verkefnum, svo fremi sem þriðji aðili starfi einnig í samræmi við ákvæði laga og reglna.  
Ef verkefni eru falin þriðja aðila skal tilkynna tryggingartaka það skriflega. Vátryggjandi mun tilkynna tryggingartaka skriflega um það ef breyting verður á umsýslu- og 
innheimtuaðila. 

 
 
18. Vátryggjandi hefur falið innheimtufyrirtækinu Premium ehf., Aðalgötu 34, 580 Siglufirði framkvæmd og umsýslu framangreindra verkefna. Premium ehf. fær greiddan 

umsýslukostnað sem er ekki tekið tillit til í útreikningum heildarinneigar í samningslok. Fyrir fyrsta iðgjaldið nemur upphafskostnaður 10 evrum. Fyrir hvert iðgjald á samningstíma 
er kostnaður 0,35%, eða 0,35 evrum á hverjar 100 evrur. Premium ehf. dregur kostnaðinn beint frá mánaðarlegum greiðslum launagreiðanda.  
 
 

19. Til að jafna gengis- og launasveiflur verður reglubundið iðgjald (Regelbeitrag) í lífeyrissamningnum (PrivatRente WachstumGarant) ákveðið á um 80% af væntanlegri greiðslu 
launagreiðanda. Mismunurinn á milli greiðslu launagreiðanda og umsamins reglubundins iðgjalds (Regelbeitrag) að frádregnum umsýslukostnaði (sbr. grein 18) verður lagður inn 
á biðreikning (vörslureikning) hjá innheimtufyrirtækinu Premium ehf. Um leið og inneign á biðreikning hefur náð 1.100 Evrum, verða 1.000 Evrur færðar inn á lífeyrissamninginn. 
Ef launagreiðslur duga ekki til að greiða reglubundið iðgjald (Regelbeitrag), er hægt að lækka reglubundið iðgjald í samræmi við launagreiðslur eða hægt er að gera saminginn 
iðgjaldafrían. Innstæða tryggingartaka samanstendur af innstæðu tryggingartaka á lífeyrissamningnum sem og innstæðu tryggingartaka á biðreikningi að frádregnum kostnaði 
(sbr. grein 18).  
 
 

20. Til stendur að taka upp evrópska greiðslumiðlunarkerfið SEPA á Íslandi á næstunni. Tryggingartaki er því samþykkur að þegar SEPA greiðslumiðlunarkefið verður tekið upp hjá 
viðskiptabanka launagreiðanda þá megi greiða iðgjaldagreiðslur í gegnum það SEPA-kerfi. 

 

 

 

Tryggingartaki felur vátryggjanda að innheimta iðgjöldin og hafa eftirlit með því að iðgjöld berist. 

 
 
 
 
 
 
 

 

______________________          _______________________________ ___________________________________ 

     Staður og dagsetning                         Undirskrift tryggingartaka                                               Undirritun forráðamanns 

 (ef tryggingartaki er yngri en 18 ára að aldri) 
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Þýtt út þýsku PDF-skjali. Jóhann Guðnason, lögg. dómt. og skjalaþýðandi. Reykjavík 26.04.2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reiknilíkan (Gjaldskrá N(I)-FARIS með 90%-tryggingarstig) 

 
Í töflunum hér á eftir er tryggðum tryggingargreiðslum lýst. Greiðslur þessar eru samningsbundnar af okkar hálfu og við greiðum þær 

þér eða réttmætum viðtakanda, komi til vátryggingaratburðar eða greiðslu endurkaupsvirðis. 

 
Auk þess sömdum við um að þú hlytir aðild að arði Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. Upphæð 

þessa hagnaðar ræðst af ávöxtun fjárfestinga, framvindu dánartíðni og af þróun kostnaðar, og þess vegna er ekki hægt að segja til 

um hana fyrirfram. Niðurstöður þessara áhrifaþátta eru ákvarðaðar árlega, og mynda, ásamt endanlegri rekstrarafkomu fyrirtækisins, 

grundvöll undir árlegri ákvörðun um prósentur arðshluta sem koma í hlut samningsins. Niðurstöður þessar eru þó háðar sveiflum. 

Skammtímasveiflur getum við þó yfirleitt jafnað út.  Langvarandi breytingar leiða hins vegar til samsvarandi aðlögunar hvað varðar 

prósentur arðshluta. 

 
Varðandi arðshlutdeildina ber að gera greinarmun á reglubundnum arði, varasjóðum virðismismunar og hlutum í lokaarði. 

 
Með stöðugri arðshlutdeild er samningunum úthlutað reglubundnum hagnaði, sem hækkar tryggðar tryggingargreiðslur eða koma 

sem mótbókun á móti gjaldföllnum iðgjöldum. Síðari breyting á yfirlýstum arðshlutum á gildistíma samningsins hefur ekki áhrif á arð 

sem þegar hefur verið úthlutað. 

 

Hlutar í lokaarði eru hins vegar aðeins ákvarðaðir hvað varðar líðandi ár og gilda aðeins um samninga sem koma til útborgunar á 

því ári sem ákvörðunin á við um, hverju sinni. Þá er hægt að ákvarða að nýju á síðari árum og geta þannig fallið niður að nokkru leyti 

eða öllu. Hvort, og að hversu miklu leyti, greiddir verða út hlutar í lokaarði ákvarðast því ekki fyrr en eftir yfirlýsinguna sem gildir fyrir 

árið þegar samningi lýkur eða árið þegar lífeyristaka hefst. 

 
Hafi lífeyristryggingin átt þátt í myndun varasjóðs virðismismunar veitum við þér hlutdeild í varasjóði virðismismunar. Varasjóðir 

virðismismunar myndast þegar markaðsvirði fjárfestinga, sem ætlaðar eru til tryggingargreiðslna í framtíðinni, er hærra en verðgildið 

sem þessar fjárfestingar eru færðar á í efnahagsskýrslu. 

 
Við getum ekki tjáð okkur um hæð arðshlutdeildar í framtíðinni. Hæð arðs, varasjóða virðismismunar og hluta í lokaarði er því 

ekki hægt að ábyrgjast. Gætið í þessu sambandi einnig að ´Lið III. Viðbótar tryggingarupplýsingar varðandi líftrygginguna, 

2. Arðshlutdeild´ í upplýsingapakkanum. 

 
Gildin sem birt eru í dálkunum „Greiðslur að arðshlutdeild meðtalinni“ ber því að líta á sem ímynduð dæmi. Við getum ekki ábyrgst að 

arður falli til í reynd sem þeim nemur. Rétthafi á ekki tilkall til þessara greiðslna, að svo miklu leyti sem þær eru hærri en tryggðar 

greiðslur, ef arðshlutdeildin reynist lægri. 
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Til þess þó að veita einhverja hugmynd um það hvernig heildargreiðslur, að arðshlutdeild meðtalinni, geta þróast, er í eftirfarandi 

dæmi án skuldbindingar gengið út frá þeirri reikniforsendu að ákvarðaðar prósentur arðshluta fyrir árið XXXX haldist óbreyttar 

allan tryggingartímann. Heildargreiðslur sem koma til útborgunar í reynd verða að líkindum lægri eða hærri. Því ber aðeins 

að líta á eftirfarandi tilgreindar heildargreiðslur án skuldbindingar sem dæmi. Ekki er hægt að gera kröfu um tilgreindar 

heildargreiðslur, ef reiknuð arðshlutdeild samkvæmt samningnum reynist lægri. Vegna sérstöðu þeirra prósentna 

lokahagnaðarhluta sem hér er lýst, samanborið við reglubundna hagnaðarhlutdeild, eru þær prósentur sýndar sérstaklega í 

reiknilíkaninu. 

 

Reiknuð dæmi, 

án 

skuldbindingar 

Tilgreind hugsanleg verðmætaþróun sjóðshluta í framtíðinni byggir á þeirri hugmynd að verðmætaaukning 

haldist óbreytt. Hún er eingöngu sett fram til skýringar. Ekki er hægt að leiða af þeim verðmætaþróun í 

framtíðinni. Raunverulegar niðurstöður geta verið hærri eða lægri en tilgreind verðgildi. Þau eru háð 

fjölmörgum þáttum, eins og t.d. eðli sjóðsverðgilda, þróun fjármálamarkaða, vaxtaprósentum, verðbólgustigi, 

nafnvirði gjaldmiðla. 

 
Greiðslurnar víkja líka frá tilgreindum verðgildum ef verðmætaaukning sjóðshluta nemur að meðaltali X,XX % á 

ári í mörg ár, en reynist þó hærri eða lægri á einstöku tryggingarárum. Sveiflur hafa þeim mun meiri áhrif, því 

nær sem dregur að lokum söfnunartíma tryggingarinnar. 

 
Hægt er að ná fram verðmætaaukningu fyrir tilstilli gengishækkunar hjá sjóðsverðgildum. Þessu fylgir þó einnig 

hætta á verðmætarýrnun ef gengi úthlutaðra arðshluta lækkar. 
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Reiknilíkan fyrir aðaltrygginguna 

Reiknilíkan með núgildandi prósentum arðshluta fyrir árið XXXX:  

Tryggðar greiðslur við lok tryggingarárs 

 

  

Trygging-
arár

Mánað-
arlegt 
iðgjald

við and-
 lát

1 XXX,XX € XXX,XX €
2 XXX,XX € XXX,XX €
3 XXX,XX € XXX,XX €
4 XXX,XX € XXX,XX €
5 XXX,XX € XXX,XX €

…

X XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX €
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Reiknilíkan fyrir aðaltrygginguna 

Reiknilíkan með núgildandi prósentum arðshluta fyrir árið XXXX: 

Greiðslur að arðshlutdeild (*) meðtalinni til loka tryggingarárs, með jafnri árlegri verðmætaaukningu vísitölumiðaðrar fjárfestingar 2 

(IOK2) sem nemur X,XX % eftir að kostnaður við fjárfestingu hefur verið dreginn frá. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Vinsamlegast hafið í huga ábendingar varðandi arðshlutdeild í upplýsingapakka. 

Trygging-
arár

við and-
lát*

við endurkaup fyrir 
frádrátt vegna 
uppsagnar*

Frádráttur vegna upp-
sagnar

við endurkaup eftir 
frádrátt vegna 
uppsagnar*

1 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
2 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
3 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
4 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
5 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €

…

X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
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Framsetning lokaarðs 

Í ofangreindum töflum eru heildargreiðslurnar, að arðshlutdeild lokaarðs meðtalinni. Hlutar í lokaarði eru hins vegar aðeins 

ákvarðaðir hvað varðar líðandi ár og gilda aðeins um samninga sem koma til útborgunar á því ári sem ákvörðunin á við um, hverju 

sinni. Þá er hægt að ákvarða að nýju á síðari árum og geta þannig fallið niður að nokkru leyti eða öllu. Hvort, og að hversu miklu 

leyti, greiddir verða út hlutar í lokaarði ákvarðast því ekki fyrr en eftir yfirlýsinguna sem gildir fyrir það ár þegar samningi lýkur eða 

árið þegar lífeyristaka hefst. 

 
Við útreikning á greiðslum, að arðshlutdeild meðtalinni, var í þessari tillögu beitt, sem dæmi, lokaarðshlutnum sem ákvarðaður var fyrir 

fyrsta gjalddaga greiðslna árið XXXX. Við getum ekki tjáð okkur um hæð prósentna arðshluta í framtíðinni. 

 
Hæð arðshlutdeildar í framtíðinni er því ekki hægt að ábyrgjast. 

Vinsamlegast hafið skilyrðislaust í huga skýringar okkar varðandi áhrif mismunandi ávöxtunar og varðandi arðshlutdeild 

undir liðnum „Skýringar varðandi arðshlutdeild“. 
 

 

 
  

Trygging-
arár

Aðal- trygging
við andlát

Aðal-trygging við 
endurkaup

Alls við andlát Alls við endurkaup

1 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
2 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
3 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
4 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
5 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €

…

X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
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(*) Vinsamlegast hafið í huga ábendingar varðandi arðshlutdeild í upplýsingapakka. 
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Reiknilíkan (Gjaldskrá N(I)-FARIS með 90%-tryggingarstig) 

Óbindandi líkanreikningur fyrir aðaltryggingu með jafnri verðmætisaukningu hlutabréfa í verðmætatryggingarsjóði og 
fjárfestingaráætlunum sem nemur X,XX% hverju sinni, að frádregnum fjárfestingarkostnaði 

 
Gjaldskrá N(I)-FARIS með 90%-tryggingarstig 

 
Upphaf tryggingar XX.XX.XXXX Greiðsla inneignar með  

Upphaf lífeyrisgreiðslu XX.XX.XXXX arðshlutdeild *) XXX,XX € 
Aldur í byrjun XX ár þar af  

Kyn X heildarlífeyrir á mánuði *) XXX,XX € 

 
Reiknilíkan með prósentum arðshluta, ákvörðuðum fyrir XXXX 

 

        Lífeyrir á mánuði að meðtalinni arðshlutdeild sem 
 

 
 

(*) Vinsamlegast hafið í huga ábendingar varðandi arðshlutdeild í upplýsingapakka. 

lífeyrisár
Arðs-

lífeyrir*
Heildarlífeyrir með 

arðslífeyri*
Bónus-lífeyrir*

Heildarlífeyrirmeð 
Bónus-
lífeyri*

til ársloka Eftirstöðvar 
heildarinn- eignar við 

andlát*

1 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
2 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
3 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
4 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
5 XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €

…

X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €

…

X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €

…

X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €

…

X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
X XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX € XXX,XX €
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 XX.XX.XXXX 

Fullt nafn umsækjanda 
Gata, húsnúmer,  
póstnúmer, staður 

 

 

Upplýsingapakki 
I. Samningsyfirlit 

II. Almennar tryggingarupplýsingar 

III. Viðbótarupplýsingar fyrir líftrygginguna 

PrivatRente WachstumGarant 
Vísitölumiðuð söfnunarlífeyristrygging  

með fjárgreiðslu við alvarlegan sjúkdóm (Dread-Disease Option) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Þjónustufulltrúi: 
SAARLAND Versicherungen 
Mainzer Str. 32 - 34 
66111 Saarbrücken 
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I. Samningsyfirlit 

Með eftirfarandi upplýsingum viljum við veita þér stutt yfirlit yfir tilboð okkar á lífeyristryggingu. Upplýsingarnar eru þó ekki 
tæmandi. Heildarinnihald samningsins samanstendur af umsókninni, tryggingarskírteininu, meðfylgjandi tryggingarskilmálum 
og öðrum fylgiskjölum umsóknarinnar. Reglurnar, sem þar er að finna, kveða á um tryggingarverndina. Því mælum við með 
því að þú lesir öll samningsákvæðin gaumgæfilega. 

Hjá eftirfarandi samningsbundnum dagsetningum er ráðandi tími í öllum tilvikum kl. 12.00 á hádegi. 

1. Hvers konar tryggingu er um að ræða? 

Tryggingargerð aðaltrygging: Lífeyristrygging gjaldskrá N(I)-FARIS 90 % tryggingarstigi 

2. Hvaða áhættur eru tryggðar, hvaða áhættur eru undanþegnar? 

Hinn       Fullt nafn umsækjanda, fæddur XX.XX.XXXX 

tryggði   
 
Tryggðar Greiðslur frá aðaltryggingu 
greiðslur 

Lífeyrir  Við upphaf á lífeyrisgreiðslum greiðum við ævilangan lífeyri ef tryggði einstaklingurinn er á lífi. 

Útreikningur ævilangs lífeyris 
Útreikningur á ævilöngum lífeyri gerist ekki fyrr en við upphaf lífeyrisgreiðslu út frá þeirri heildarinneign, sem fyrir 
hendi er á þeim tímapunkti, (að meðtöldum úthlutuðum lokahagnaðarhlutum) og með því að nota þær 
reikniforsendur sem í gildi eru um lífeyrisgreiðslur í nýgerðum sambærilegum lífeyristryggingum þar sem greiðsla 
lífeyris hefst strax. 
Útreikningur ævilangs lífeyris, sem gerist ekki fyrr en við upphaf lífeyrisgreiðslu og miðað við þær 
reikniforsendur sem þá eru ráðandi, gefur færi á hærri lífeyri en í öðrum lífeyristryggingum. 

Veruleg breyting á reikniforsendum getur leitt til þess að nota verði alla eða hluta af úthlutuðu 
lokahagnaðarhlutunum í upphafi lífeyrisgreiðslna til að tryggja tryggðan lágmarkslífeyri. Þetta á ekki við 
ef valin er greiðsla inneignar. 

Hvort og hversu háum lokaarðshlutum, og lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar, verður 
úthlutað, ræðst alfarið af áformum um dreifingu arðs á því tímabili þegar lífeyrisgreiðsla hefst. 
Lokahagnaðarhlutir og lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar geta fallið niður að fullu eða að 
hluta. 

Við úthlutun varasjóða virðismismunar er eingöngu tekið mið af varasjóðum virðismismunar sem taka 
skal tillit til, lögum samkvæmt, og samkvæmt eftirlitsfyrirmælum um hlutdeild samninga á tímapunkti 
úthlutunar (ráðandi varasjóðir virðismismunar). Útreiknað verðgildi ráðandi varasjóðs virðismismunar 
getur verið annað en verðgildi raunverulegra varasjóða virðismismunar; getur breyst hvenær sem er, 
getur einnig sveiflast upp og niður í verulegum mæli og jafnvel fallið algjörlega niður. 

Tryggð lágmarksinneign við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
Við útreikning á ævilöngum lífeyri er að minnsta kosti heildarinneignin við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu til 
ráðstöfunar: 
- samanlögð upphæð greiddra iðgjalda vegna lífeyristryggingarinnar (við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu) 

að teknu tilliti til umsamins tryggingarstigs að viðbættum 
- afrakstri sem fyrir hendi er úr Lock-In við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslna auk- bónusiðgjöldum sem fyrir 

hendi eru til hækkunar lágmarksinneignar  

- Fastákveðnu tryggingarstigi upp á 90 % getur þú ekki breytt. 

Heildarinneign umfram það getum við ekki tryggt. Iðgjaldahlutar vegna innifalinna viðbótartrygginga eru ekki 
innifaldir í tryggðum iðgjöldum við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu. 

Þær reikniforsendur sem í gildi eru í reynd við upphaf lífeyrisgreiðslu og eru ráðandi fyrir útreikning ævilangs 
lífeyris eru ekki þekktar. Ef þær reynast óhagstæðari en reikniforsendurnar sem lágu til grundvallar við 
samningsgerð– sem lægri lágmarksvextir eða verulega auknar ævilíkur – geta verðgildin orðið lægri. 
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Lock-In við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
Með verðhækkun hluta í verðmætatryggingu eignasafnsins og í fjárfestingarleiðinni, áður en lífeyrisgreiðslur 
hefjast, getur verðmætaaukning átt sér stað. 

Við athugum mánaðarlega hvort um verðmætaaukningu sé að ræða. Í því skyni berum við saman á fyrsta 
kauphallardegi viðkomandi almanaksmánaðar verðgildi hlutanna í verðmætatryggingu eignasafnsins og í 
fjárfestingarleiðinni, sem úthlutað var samkvæmt samningnum og verðgildi þeirra á fyrsta kauphallardegi 
undangengins almanaksmánaðar. Verðmætaaukning er til staðar ef verðgildið í lok mánaðar er hærra en í 
byrjun mánaðar. Þá hækkar tryggð lágmarksinneign við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu um tíu prósent 
viðkomandi verðmætaaukningar (Lock-In við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu). 

Með Lock-In hækkar tryggði lágmarkslífeyririnn ekki. 

Bónusiðgjöld við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
Tryggð lágmarksinneign hækkar fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu um lágmarkshækkandi  bónusiðgjöld samkvæmt 
ákvæðum um arðshlutdeild. 

Tryggður lágmarkslífeyrir  
Ef ævilangur lífeyrir er lægri en tryggður lífeyrir eins og hann er tilgreindur í tryggingarskírteini greiðum við 
þér í hans stað þennan tryggða lágmarkslífeyri. 

Við upphaf lífeyrisgreiðslu má fara fram á að tryggingin taki einnig mið af fjármálamörkuðum á 
lífeyrisskeiðinu eða haldi áfram í annars konar lífeyrisskeiði, svo framarlega sem slíkt er í boði hjá okkur við 
upphaf lífeyrisgreiðslu. Lífeyrinn reiknum við þá út á ný, í samræmi við tryggingastærðfræðilegar 
meginreglur, úr heildarinneign sem fyrir hendi er við upphaf lífeyrisgreiðslu. 

Upplýsingar um vöru 

Heildarinneign 
samnings 

Hjá vísitölumiðaðri söfnunarlífeyristryggingu er heildarinneignin samtala af öryggisinneign (hefðbundinni 
heildarinneign) og hlutatengdri inneign (hlutum í vísitölumiðaðri fjárfestingu og í völdum fjárfestingarleiðum). 

 

Verðmæta- Sundurliðun heildarinneignar fer fram með fastákveðnum hætti. 
trygging 

Ávallt hinn fyrsta dag mánaðar verður heildarinneign sem og gjaldfallin iðgjöld fram til þessa, svo og 
hugsanlegar viðbótargreiðslur sem og bónusiðgjöld samkvæmt ákvarðaðri verðmætatryggingu eftir eftir 
tryggingastærðfræðilegum grundvallarreglum skipt niður á heildarinneignir, þannig að tryggð 
lágmarksinneign greiðist við væntanlega byrjun töku lífeyris eða til að greiða áfallandi umsýslukostnað. 
Sundurliðunin ræðst t.d. af hæð heildarinneignar, tímanum sem eftir er fram að væntanlegu upphafi 
lífeyristöku og af gengisþróun hlutanna hverju sinni. 

Við fyrstu sundurliðun við upphaf tryggingar er verðgildinu sem kveðið er á um varðandi hlutatengdu 
inneignina ekki varið í umrædda hluti í einn mánuð, heldur í fjárfestingasjóð sem tekur mið af 
peningamörkuðum. 

Nánari upplýsingar um verðmætatrygginguna má finna í hlutanum „Hvernig er ráðstöfun iðgjalda, frádrætti 
kostnaðar, verðmætatryggingu og útreikningi á verðmæti hluta háttað?“ í almennum skilmálum 
vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristryggingarinnar PrivatRente WachstumGarant. 

Verðmætatrygging 
eignasafns 

Verðmætatrygging eignasafns er fjárfesting sem ásamt öryggisinneign er notuð til að tryggja öryggi þeirrar 
lágmarksinneignar sem ábyrgst er við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslna og þann lágmarkslífeyri sem 
ábyrgst er eða til að standa undir umsýslugjöldum sem falla til vegna samningsins. Verðmætatrygging 
eignasafns á að takamarka hugsanlegt verðfall á hlutdeild innan fastákveðins öryggistímabils. 
Öryggistímabilið er einn mánuður hverju sinni. 
Innan verðmætatryggingar eignasafns færum við til þá inneign sem ráðastafað er til þessara nota með 
reglubundnum hætti eftir markaðsaðstæðum. Auk þess er gripið til ákveðinna viðskipta í öryggisskyni. 

Við upphaf lífeyrisgreiðslu færum við þann hluta í fjárfestingarleiðunum, sem fellur samningi þínum í skaut, 
og festum andvirðið í öðrum eignum okkar, hafi ekki verið samið um annars konar lífeyrisskeið. Tengslin við 
fjárfestingarleiðina rofna; verðmætaþróun fjárfestingarleiðarinnar hefur því ekki lengur áhrif á hæð ævilangs 
lífeyris. 

Sjá nánar á upplýsingablaði um fjárfestingarleið vísitölumiðaðrar fjárfestingar 2 (IOK 2). 
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Sjóður sem tekur 
mið af 
peningamörkuðum 

Sem hluti af verðmætatryggingarhugtakinu er tiltekinn hluti iðgjaldsins fjárfestur í sjóði sem tekur mið 
afpeningamörkuðum í einn mánuð. 

  

Sveigjanleg 
greiðslu- 
einkenni 

Aðlögun að núverandi hreyfingum 
Hægt er að fara fram á það einu sinni í upphafi hvers tryggingarárs að umsamin prósenta áformaðrar 
hækkunar á iðgjaldi samkvæmt gjaldskrárákvæðum verði hækkuð. Ef viðbótartrygging er innifalin ræðst 
prósentuhækkunin af læknisskoðun. 

Hreyfing tekin með 
Hægt er að fara fram á það einu sinni í upphafi tryggingarárs að samningurinn þinn feli í sér áformaða hækkun 
á iðgjaldi. Ef viðbótartrygging hefur verið tekin ræðst taka hennar af læknisskoðun. 

Iðgjaldshækkun sem ekki var áformuð 
Hægt er, í síðasta lagi fimm árum fyrir fyrsta mögulega upphaf lífeyrisgreiðslu, að fara fram á það, við næsta 
gjalddaga, að iðgjald frestuðu lífeyristryggingarinnar verði hækkað samkvæmt gjaldskrárákvæðum. Nánari 
upplýsingar um skilyrði fyrir iðgjaldshækkun, sem ekki var áformuð, má finna í hlutanum „Hvaða aðrir kostir 
eru í boði?“ í almennu skilmálunum. 

Viðbótargreiðsla 
Þú getur framkvæmt aukalega iðgjaldagreiðslu (viðbótargreiðslur) einu sinni í upphafi samningsins og á 
umsamda iðgjaldagreiðslutímanum. Viðbótargreiðslur eru mögulegar allt að fimm árum fram að ráðgerðu 
upphafi á lífeyrisgreiðslum. 

Lágmarksupphæð viðbótargreiðslunnar er 200 evrur. 
Hámarksupphæð viðbótargreiðslna er 10.000 evrur á ári. 

Viðbótartryggingar, sem teknar hafa verið, hækka ekki við viðbótargreiðslur. 

Sveigjanlegt 
upphaf á 
lífeyrisgreiðslum 

Upphaf lífeyrisgreiðslna þessarar lífeyristryggingar er sveigjanlegt. Hægt er að taka lífeyrisgreiðslu út fyrr en 
ætlað var strax á sveigjanlegum lífeyristökutíma, við upphaf hvers mánaðar. Í því tilviki gjaldfellur lífeyririnn í 
fyrsta skipti á útborgunardegi, ef hinn tryggði er þá á lífi. 

Viðbótartryggingar, sem teknar hafa verið, enda á útborgunardegi, svo framarlega sem engin greiðsluskylda 
sé til staðar á þeim tímapunkti. 

Ef þú hefur ekki óskað eftir greiðslu við væntanlegt upphaf lífeyristöku, framlengist söfnunartíminn sjálfkrafa og 
- hjá samningum með reglubundnum iðgjaldagreiðslum fram að væntanlegri lífeyristöku - greiðslutími iðgjalda 
fram að lokum framlengingartímans, þó ekki lengur en fram að 85 ára aldri tryggða einstaklingsins. Á 
framlengingartímanum getur þú óskað eftir greiðslu á frestuðum lífeyri í upphafi hvers mánaðar. Í því tilviki 
gjaldfellur lífeyririnn í fyrsta skipti á útborgunardegi, ef hinn tryggði er þá á lífi. 

Inniföldum viðbótartryggingum lýkur í síðasta lagi við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu – einnig þegar upphafi 
lífeyristöku er frestað þar til í framlengingartíma. Iðgjöld viðbótartrygginganna falla niður 

Inneign  Í stað lífeyris greiðum við á gjalddaga fyrstu lífeyrisgreiðslunnar virði heildarinneignar sem til staðar er með 
eingreiðslu, ef tryggði einstaklingurinn er þá á lífi og sendir í tíma inn beiðni um greiðslu á inneigninni. 

Greiðsla á inneign 
að hluta fyrir 
upphaf 
lífeyrisgreiðslu 

Hægt er að óska eftir greiðslu, á fyrsta degi hvers mánaðar, á hluta af inneign ef tryggði einstaklingurinn er 
þá á lífi. Forsendur þessa eru að umsóknin þessa efnis berist okkur í síðasta lagi einum mánuði fyrir 
útborgunartíma. 

Útborgaða fjárhæð tökum við af þeirri heildarinneign sem fyrir hendi er á útborgunartíma. Við það skerðist 
tryggð lágmarksinneign hlutfallslega í samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur; tryggðan 
lágmarkslífeyri reiknum við út að nýju í samræmi við viðurkenndar tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 
Sama á við um dánarbætur sem greiða skal hið minnsta. 

  



 
 

FNR331061            Blaðsíða 5 af 26 
 

Eftir útborgun inneignar að hluta til upplýsum við um hæð lækkaðra greiðslna í viðauka við tryggingarskírteinið. 

Aðeins er hægt að fá inneign útborgaða að hluta ef útborgunarfjárhæðin er að lágmarki 1.000 evrur og eftirstöðvar 
heildarinneignar eru að lágmarki 3.000 evrur. 

Greiðsla á inneign 
að hluta við upphaf 
lífeyrisgreiðslu 

Við upphaf á lífeyrisgreiðslu er hægt að óska eftir hlutaútgreiðslu á inneign (greiðsla á inneign að hluta), ef 
tryggði einstaklingurinn er þá á lífi og sendir í tíma inn beiðni um hlutagreiðslu á inneign. Útborgun inneignar 
að hluta til er tekin af heildarinneigninni. Ef til útborgunar inneignar að hluta til kemur getum við ekki ábyrgst 
heildarinneign, sem samsvarar hæð umsaminnar prósentu af iðgjöldum sem greidd hafa verið fram að því. 
Tryggðan lágmarkslífeyri reiknum við út að nýju í samræmi við viðurkenndar tryggingastærðfræðilegar 
meginreglur. Við upplýsum þig um hæð lækkaðs lífeyris. 

 

Aðeins er hægt að fá inneign útborgaða að hluta ef útborgunarfjárhæðin er að lágmarki 1.000 evrur og eftirstöðvar 
mánaðarlegs lífeyris eru að lágmarki 25 evrur eða að lágmarki 300 evrur á ári. 

Útgreiðsla á hluta 
inneignar eftir 
upphaf 
lífeyrisgreiðslu 

Þegar lífeyrisgreiðslur hafa verið greiddar í sex ár er hvenær sem er hægt að óska eftir því að við greiðum 
hluta heildarinneignarinnar. Það er í mesta lagi hægt fram að upphafi þess lífeyrisgreiðsluárs sem 
dánarbætur eru síðast greiddar eftir dauðsfall. Forsendur þessa eru að umsóknin þessa efnis berist okkur í 
síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir útborgunartíma. 

Frekari upplýsingar má finna í hlutanum „Hvaða aðrir kostir eru í boði?“ í almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu 
söfnunarlífeyristryggingarinnar PrivatRente WachstumGarant. 

Greiðsla á inneign 
við alvarleg 
veikindi (Dread-
Disease Option) 

Við alvarleg veikindi hjá tryggða einstaklingnum á tryggingartímanum er hægt, nema um lífeyristryggingu á 
vegum fyrirtækis sé um að ræða, að óska eftir útborgun á inneign fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu í lok 
tryggingartímabils en upphæðin fer eftir viðurkenndum tryggingarstærðfræðilegum meginreglum og byggir á 
iðgjaldaútreikningi á heildarinneigninni, ef beiðni er lögð fram í tíma um greiðsluna og útborgunardagurinn 
er eigi síðar en tveimur árum eftir að alvarlegi sjúkdómurinn kom upp. Með greiðslu inneignarinnar lýkur 
samningnum. 

Upplýsingar um hugtakið alvarleg veikindi má finna í hlutanum „Hvaða tryggingagreiðslur innum við af hendi?“ 
í almennum skilmálum vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristryggingarinnar - PrivatRente WachstumGarant. 

Dánarbætur Dauðsfall fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu 

Ef tryggði einstaklingurinn deyr fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu, greiðum við heildarinneignina, sem er til staðar, 
á fyrsta mánaðardegi eftir andlátsmánuðinn til rétthafa, en að lágmarki samtölu þeirra iðgjalda og 
viðbótargreiðslna sem greiddar hafa verið fram að því. Hér er ekki tekið tillit til iðgjaldshluta fyrir innifaldar 
viðbótartryggingar og hugsanlegra bónusiðgjalda. 

Dauðsfall eftir upphaf lífeyrisgreiðslu 

Ef hinn tryggði deyr eftir upphaf lífeyrisgreiðslu greiðum við umsamda inneign við andlát að frádregnum 
greiddum tryggðum lífeyri fram að andláti (eftirstöðvar inneignar við andlát) til rétthafa. 

Valkostir 
dánarbætur 

Í síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu er hægt að hækka eða lækka eða útiloka á ný 
umsamda inneign við andlát, samkvæmt gjaldskrárákvæðum. 

Í síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu er hægt að semja við okkur um að umsamin inneign 
við andlát sé útilokuð og töku á eftirlifenda-lífeyrisviðbótartryggingu fyrir nafngreindan meðtryggðan einstakling á 
gjalddaga fyrsta lífeyrisins. 

Arðshlutdeild  Til viðbótar við tryggðar greiðslur veitum við þér og öðrum tryggingartökum hlutdeild í arði og varasjóðum 
virðismunar samkvæmt gildandi reglum, nú 153. grein þýskra tryggingarlaga (arðshlutdeild). 
Til að geta uppfyllt greiðsluskyldur okkar verðum við að sýna varúð við útreikninga. Það myndar yfirleitt arð sem 
þú átt hluta í samkvæmt arðshlutdeild þinni. Arðsupphæðin fer fyrst og fremst eftir þróun á fjármagnstekjum. 
Lífslíkur og kostnaðarþróun leika sömuleiðis mikilvægt hlutverk. 

Því getum við hvorki ábyrgst arðshlutdeildina sjálfa né upphæð hennar. Arðshlutdeildin getur einnig verið 
núll evrur. 

Útreikningur ævilangs lífeyris, sem gerist ekki fyrr en við upphaf lífeyrisgreiðslu og miðað við þær 
reikniforsendur sem þá eru ráðandi, gefur færi á hærri lífeyri en í öðrum lífeyristryggingum. 
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Veruleg breyting á reikniforsendum getur þó einnig leitt til þess að nota þurfi lokahagnaðarhluti við 
upphaf lífeyrisgreiðslu, að fullu eða að hluta, til að tryggja tryggðan lágmarkslífeyri. Þetta á ekki við ef 
valin er greiðsla inneignar. 
Tryggði lágmarkslífeyririnn hækkar ekki með úthlutaðri arðshlutdeild, úthlutuðum lokaarði og úthlutuðum 
virðismunarvarasjóði eða annarri lágmarksþátttöku í virðismunarvarasjóðunum. 

 

Frekari upplýsingar um arðshlutdeild má finna í almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu 
söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente WachstumGarant í „Hvernig myndast arðshlutdeild?“ og í tilheyrandi 
„ákvæðum um arðshlutdeild“. 

Hreyfingar  Hækkun á iðgjöldum og greiðslum. 
Iðgjald samningsins ásamt hugsanlegum viðbótartryggingum hækkar árlega í réttu hlutfalli við hámarksiðgjaldið 
(West) hjá almennu lífeyristryggingunni, þó að lágmarki um 5 prósent af ársiðgjaldi fyrra árs að lágmarki án 
endurnýjaðrar læknisskoðunar. 

3. Hversu hátt er iðgjaldið og hvenær verður að greiða það? Hvaða kostnaður er reiknaður inn í 
iðgjaldið og hvaða kostnaður getur bæst við? Hvað gerist ef iðgjaldi seinkar eða er ekki greitt? 

Iðgjald 

Sundurliðað er það: 

Samningskostnaður 
Samningskostnaðurinn er X,XX € . Það samsvarar X,XX % af samtölu iðgjalda samningsins fram til XX.XX.XXXX. 

Annar kostnaður og umsýslukostnaður 

Tímabil      annars kostnaðar   þar aumsýslukostnaður 

XX.XX.XXXX- XX.XX.XXXX  árlega                     X,XX €                 X,XX € 

XX.XX.XXXX- XX.XX.XXXX  árlega                     X,XX €                 X,XX € 

Iðgjaldahreyfingar Ekki var tekið tillit til árlegrar hækkunar á iðgjaldi vegna hreyfinga í skýringunum hér á eftir. 
Iðgjald Eftirfarandi iðgjöld koma til greiðslu hjá samningnum, sem óskað er eftir, á iðgjaldagreiðslutímanum og 

skulu þau greidd í upphafi hvers tryggingartímabils: 

Aðaltrygging Mánaðarlegt iðgjal                                                                                                                                 X,XX € 
Upphaf tryggingar                                                                                                                              XX.XX.XXXX 
Tryggingartími til                                                                                                                                XX.XX.XXXX 
Upphaf greiðslu iðgjalds                                                                                                                    XX.XX.XXXX 
Lok greiðslu iðgjalds                                                                                                                          XX.XX.XXXX 
 

Heildariðgjald Mánaðarlegt heildariðgjald frá  XX.XX.XXXX til  XX.XX.XXXX :       X,XX € 
Mánaðarlegt heildariðgjald frá  XX.XX.XXXX til  XX.XX.XXXX :                                                             X,XX € 

Fyrsta iðgjaldið skal greitt strax eftir samningsgerðina en þó ekki áður en tryggingin tekur gildi eins og kveðið 
er á um að ofan. Önnur iðgjöld (síðari iðgjöld) skal greiða á þeim tíma sem gefinn er upp að ofan.  
Ef þú greiðir ekki fyrsta iðgjaldið og það með vítaverðum hætti getum við sagt okkur frá samningnum þangað til 
þú innir greiðslu af hendi. Auk þess munum við ekki greiða úr tryggingunni ef tryggingaratburður á sér stað. Ef 
síðara iðgjald er ekki greitt á réttum tíma sendum við þér greiðsluáskorun um að greiða vangreidda iðgjaldið 
innan tveggja vikna frests að lágmarki. Ef tryggingaratburður á sér stað eftir að tímafresturinn er liðinn og 
vanefndir eru enn á greiðslu iðgjaldsins fellur tryggingarverndin á brott eða lækkar.  
 
 

Samnings-, sölu- 
og 
umsýslukostnaður 
sem er reiknaður 
inn í iðgjaldið 

Samningnum fylgir kostnaður. Hann er reiknaður inn í iðgjaldið. Um er að ræða samningskostnað og annan 
kostnað. Þessi gjöld greiða kostnað við prófun umsóknar og gerð tryggingargagna, efniskostnað í tengslum við 
vinnslu og frágang umsóknar sem og auglýsingakostnað og kostnað vegna reglubundinnar umsýslu og 
samningsþóknun til tryggingamiðlara okkar. 
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Auk þess eru X,XX € teknar af hverjum 1.000,00 evrum af heildarinneign í umsýslukostnað fram að upphafi 
lífeyrisgreiðslna. 

Frá upphafi lífeyrisgreiðslna drögum við X,XX € á hverjar 100 evrur í lífeyrisgreiðslu af heildarinneign í 
umsýslukostnað. 

  



 
 

FNR331061            Blaðsíða 8 af 26 
 

Raunkostnaður  Við útreikning á raunkostnaði er aðeins tekið mið af iðgjaldshlutum aðaltryggingarinnar; en ekki af iðgjöldum fyrir 
viðbótartryggingar. Við útreikninginn höfum við í dæmaskyni lagt til grundvallar árlega samræmda verðmætaþróun 
á öryggisinneigninni og völdum fjárfestingarleiðum eða fjárfestingarsjóðum upp á X,XX % á ári. Útreikningurinn er 
óháður ákvæðum um arðshlutdeild sem í gildi eru.  

 
árleg verðmætaþróun    raunkostnaður     árleg verðmætaþróun 
(Fyrir kostnað)        (eftir kostnað) 
X,XX %     X,XX %     X,XX % 

Breytingar á samningnum í framtíðinni eins og til dæmis hækkanir vegna hreyfinga, viðbótargreiðslur, undanþágur 
frá greiðslu iðgjalds, brottfall á viðbótartryggingum og sjóðsskipti geta leitt til hækkunar eða lækkunar á kostnaði 
og raunkostnaði. 

Kostnaður við  
IOK 2 
(verðmætatrygging 
eignasafns) 

Kostnaður við vísitölumiðaða fjárfestingu 2 (IOK 2) samanstendur af kostnaði vegna umsýslu og innri kostnaði 
IOK við tilfærslur og kostnaði vegna viðskipta í öryggisskyni. Þessi kostnaður ásamt utanaðkomandi kostnaður 
við kaup og ávöxtun á eignum, hefðbundinn bankakostnaður fyrir varðveislu á verðbréfum og kostnaður í 
tengslum við umsýslu og varðveislu á hugsanlegum sköttum er greiddur af IOK 2. 
 

Umsýsluþóknun fyrir IOK 2 er X,XX % eins og er. 

Vörslubankaþóknun er nú um stundir um X,XX % af heildarvirði eignarinnar í fjárfestingunni. 

Útgáfuálag er ekki lagt á. 

Frekari upplýsingar um álagðan kostnað í tengslum við IOK 2 má finna á upplýsingablaðinu um 
fjárfestingaleiðina vísitölumiðuð fjárfesting 2 (IOK 2) fyrir PrivatRente WachstumGarant. 

Endurgreiðsla Við kaup á hlutum í verðmætatryggingu eignasafns og fjárfestingarleiðunum hljótum við og umboðsaðilar okkar 
almennt þóknun í formi reiðufjárgreiðslu eða annars konar fjárhagslegs ávinnings (svonefndar endurgreiðslur) í 
tengslum við kaupin af útreiknuðum kostnaði. Er þar um að ræða reglubundnar veltutengdar greiðslur til okkar 
eða umboðsaðila okkar. 

Við eða umboðsaðilar okkar fá hluta af umsýsluþóknuninni frá kostnaðarliðunum sem sýndir eru fyrir 
verðmætatryggingu eignasafnsins og fjárfestingarleiðirnar. 

Frekari upplýsingar um það má finna á upplýsingablaði fjárfestingarleiðarinnar vísitölumiðuð fjárfesting 2 (IOK 2) 
fyrir PrivatRente WachstumGarant. 

Annar kostnaður 
sem ekki er 
reiknaður með 

Ef sérstakar ástæður, sem þú berð ábyrgð á, valda okkur aukinni umsýslu gefum við út sérstakan heildarreikning 
fyrir aukakostnaði. 

 

Finna má upplýsingar um núgildandi kostnað í „Ákvæðum um kostnað og gjaldskrárháðar takmarkanir“ sem fylgja      
með í viðauka með almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente 
WachstumGarant. 

4. Eru undanþágur frá greiðsluskyldu okkar? 

Greiðslu- 
undanþágur 

Greiðsluskylda okkar getur, ef tryggði einstaklingurinn deyr, til dæmis í tengslum við stríðsatburði eða 
hryðjuverk með kjarnorku-, líffræðilegum- eða efnavopnum, takmarkast við greiðslu á endurkaupsvirðinu. 
Sömuleiðis greiðum við aðeins endurkaupsvirðið við sjálfsvíg af ásettu ráði á fyrstu þremur 
tryggingarárunum. 

Frekari upplýsingar má finna í hlutunum „Hvaða reglur gilda um lögreglu- eða herþjónustu, óeirðir, stríðsátök 
eða beitingu eða losun kjarna-, líffræðilegra- eða efnavopna/efna?“ og „Hvaða reglur gilda við sjálfsvíg hins 
tryggða?“ í almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente 
WachstumGarant. 

Skyldur Við samningsgerðina og á gildistíma samningsins og við greiðslu falla nokkrar skyldur á herðar þér 
sem tryggingartaka, en einnig tryggðs einstaklings hvað varðar tilkynningar, upplýsingagjöf, 
samstarf og skýringar. 
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5. Hvaða skyldur þarf þú að uppfylla við samningsgerðina? 

Upplýsinga- 
skyldur 

Ef lagalegar reglur við samningsgerðina skylda okkur til að afla, vista, vinna úr og tilkynna um upplýsingar 
og gögn um samninginn, ber þér að láta okkur í té tafarlaust nauðsynlegar upplýsingar, gögn og fylgigögn 
þar að lútandi. Það getur einkum átt við vegna ákvæða laga um skattheimtu og peningaþvætti. Ef þú sýnir 
ekki samstarfsvilja verður þú að ganga út frá því að við munum senda samningsupplýsingarnar þínar til 
viðeigandi skattayfirvalda (einnig ef engin skattskylda er fyrir hendi) eða tilkynna þær til löggæsluyfirvalda. 

Frekari upplýsingar um tilkynningar- og upplýsingaskyldu má finna í hlutanum „Hvaða frekari 
upplýsingaskyldur hefur þú?“ í almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu - 
PrivatRente WachstumGarant. 

Skyldur við 
samnings- gerð 

Til að við getum farið yfir umsókn þína verður þú að svara spurningunum á umsóknareyðublaðinu að fullu 
og sannleikanum samkvæmt. Ef þú veitir rangar upplýsingar getum við sagt okkur frá samningnum – jafnvel 
þó að langur tími hafi liðið. Það getur haft í för með sér að við hættum greiðslum. 

Það á einnig við ef leggjum fyrir viðeigandi spurningar eftir að þú hefur skilað inn yfirlýsingu þinni en áður en 
umsóknin er tekin til greina. 

Frekari upplýsingar þar um má finna í hlutanum „Hvað merkir tilkynningaskylda fyrir samningsgerð, og hvaða 
afleiðingar hefur það ef brotið er gegn henni?“ í almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu 
söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente WachstumGarant. 

6. Hvaða skyldur þarf þú að uppfylla á samningstímanum? 

Upplýsingasky
ldur 

Þú verður einnig að uppfylla upplýsingaskyldurnar í tölulið 5 á gildistíma samningsins. 

Skyldur á 
samningstíma 

Ef þú gerir breytingar á póstfangi, bankaupplýsingum eða nafni þínu skaltu upplýsa okkur tafarlaust um það. 
Skortur á upplýsingum getur haft áhrif á snurðulausa framvindu samningsins. 

Frekari upplýsingar um tilkynningar- og upplýsingaskyldur má finna í hlutunum „Hvaða reglur gilda um breytt 
heimilisfang og nafn?“ í almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente 
WachstumGarant. 

7. Hvaða skyldur þarf að uppfylla ef óskað er eftir greiðslu úr tryggingunni? 

Skyldur við 
tryggingaratburð 

Ef óskað er eftir greiðslu samkvæmt samningnum getum við farið fram á að tryggingarskírteininu og og 
vottorði um fæðingardag tryggða einstaklingsins sé framvísað. Óháð þeirri þjónustu, sem óskað er eftir, 
verður að leggja fram frekari upplýsingar, einkum 

- við ósk um greiðslur, hlutagreiðslu á inneign, hlutaúttekt á inneign eða uppsögn verður ávallt að leggja 
fram upplýsingar um að tryggði einstaklingurinn sé enn á lífi, 

- við greiðslu á inneign vegna alvarlegra veikinda tryggða einstaklingsins verður að leggja fram 
læknisvottorð þar að lútandi frá sérfræðilækni og 

- við andlát verður að leggja fram opinbert dánarvottorð og ítarlegt læknisvottorð eða opinbert vottorð um 
dánarorsökina. 

Við getum krafist frekari sannana og upplýsinga ef nauðsynlegt er, til að skýra greiðsluskyldu okkar. 

Frekari upplýsingar um skýringar- og samstarfsskyldur má finna í hlutanum „Hvers ber að gæta þegar farið er 
fram á greiðslu?“ í almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu söfnunarlíftrygginguna PrivatRente 
WachstumGarant. 

8. Hvenær hefst og hvenær lýkur tryggingarverndinni? 

Tryggingar-
vernd 

Tryggingarvernd þín hefst hinn XX.XX.XXXX ef samningurinn hefur verið gerður fram að þeim tímapunkti. 
Annars hefst tryggingarverndin með gerð samningsins. Ef iðgjaldið er ekki greitt á réttum tíma fellur 
greiðsluskylda okkar úr gildi. Lífeyrisgreiðslan hefst í fyrsta lagi XX.XX.XXXX og í síðasta lagi XX.XX.XXXX 
og heldur áfram til æviloka. Ef valin er greiðsla inneignar lýkur samningum í fyrsta lagi XX.XX.XXXX og í 
síðasta lagi XX.XX.XXXX. 

Frekari upplýsingar um iðgjaldagreiðslu- og bótagreiðslutíma má finna í liðnum „Iðgjald“ í þessu samningsyfirliti. 
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9. Hvernig er hægt að binda enda á samninginn? 
Samningslok Þú getur sagt upp samningnum þínum hvenær sem er í lok tryggingartímabilsins í gangi í heild eða að hluta 

á textaformi (t.d. á pappír eða í tölvupósti). 
Þú færð þá endurkaupsvirðið en það getur verið lágt á upphafstíma samningsins. Uppsögn samningsins getur 
einnig haft ókosti í för með sér. Endurkaupsvirði við uppsögn samningsins má finna í töflunni í tölulið III. 3. 
„Endurkaup“. 

Eftir upphaf lífeyrisgreiðslna er ekki hægt að segja upp samningnum. 

Frekari upplýsingar má finna í hlutanum „Hvenær má segja samningnum upp, og hvaða bætur greiðum við?“ í 
almennu skilmálunum fyrir vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente WachstumGarant. 

Frekari reglur um uppsögn á viðbótartryggingum má finna í hlutanum „Hver eru tengslin við aðaltrygginguna?“ í 
sérskilmálum viðkomandi viðbótartryggingar.   
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II. Almennar tryggingarupplýsingar 

 

1. Upplýsingar um tryggingarveitanda 

 

Tryggingar-  
taki 

Fullt nafn umsækjanda  
Gata, húsnúmer, póstnúmer, staður                                                                 

Tryggður einstaklingur Fullt nafn umsækjanda  
Gata, húsnúmer, póstnúmer, staður                                                                XX.XX.XXXX / XX  ára 

  

Vátryggingafyri   
rtæki 
og stefnuhæft  
heimilisfang 

 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 
SAARLAND Leben, 

 
fulltrúi þess er 
Bayern-
Versicherung 
Lebensversicherung AG 
Pósthólf 10 26 62, 66026 Saarbrücken 
Sími 0681 601 375, bréfsími 0681 601 
573 www.saarland-versicherungen.de 
service@saarland-versicherungen.de 

 
Skrásetningardómstóll München 
HRB 123 660 Veltuskattsnúmer 
Kennitala DE129275125 

 
Stjórn: 
Dr. Frank Walthes (formaður), Barbara Schick (varaformaður), 
Dr. Harald Benzing, Dr. Robert Heene, Klaus G. Leyh, Isabella Pfaller, Dr. Ralph Seitz, Dr. Stephan 
Spieleder 

 
Formaður eftirlitsnefndar: 
Dr. Ulrich Netzer 

 
Samningsaðili er Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft SAARLAND Leben. Í þessu 
samtryggingarsambandi fleiri en eins vátryggjanda skuldbinda sig eftirtaldir aðilar hverju sinni sem 
nemur upphæð hlutar hvers um sig: 

 
SAARLAND Lebensversicherung 
Aktiengesellschaft, Saarbrücken   að 99 % 

 
Bayern-Versicherung Lebensversicherung 
Aktiengesellschaft, München (sem leiðandi samtryggjandi) að 1 % 

 

Helsta atvinnu- 
starfsemi 

Þungamiðjan í atvinnustarfsemi okkar eru líf- og atvinnuörorkutryggingar, rekstur á fjármagnsviðskiptum 
samkvæmt 2. ml. 2. mgr. 1. gr. þýskra tryggingeftirlitslaga (VAG) og rekstur dvalarheimila. 

http://www.saarland-versicherungen.de/
mailto:service@saarland-versicherungen.de
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Lögbundinn 
ábyrgðarsjóður 

Lögbundinn tryggingarsjóður er til staðar til tryggingar réttindum og kröfum úr tryggingunni (221. gr. VAG og 
síðari), og er hann að finna hjá Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlín, 
www.protektor-ag.de. Í tryggingartilviki munu eftirlitsyfirvöld flytja samninga yfir til tryggingarsjóðsins. 
Tryggingarsjóðurinn ábyrgist áunnin réttindi og kröfur tryggingartaka, hins tryggða, réttmætra viðtakenda og 
annarra sem eiga kröfu á tryggingarfyrirtækið á grundvelli samningsins. Fyrirtækið okkar er aðili að 
tryggingarsjóðnum. Kröfur á hendur okkur úr sjóðsinneigninni eru takmarkaðar fram að upphafi lífeyrisgreiðslna 
við verðmæti sjóðshluta tryggingarinnar þinnar. 

Samningsbundnir hlutir verðmætatryggingar eignasafns og fjárfestingaleiða eru færðir sem séreign þín sem helst 
þín við gjaldþrot okkar eða sjóðsfyrirtækisins. 

2. Upplýsingar um tryggingar í boði 

Samnings- 
grundvöllur 

Þessi samningur er byggður á eftirfarandi samningsgrundvelli: 

– Almennir skilmálar vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar - PrivatRente WachstumGarant 
– Sérstakir skilmálar vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar - PrivatRente WachstumGarant með reglulegri 

hækkun á iðgjöldum og greiðslum án endurnýjaðrar læknisskoðunar 
– Upplýsingablað Fjárfestingarleið vísitölumiðaðrar fjárfestingar 2 fyrir PrivatRente WachstumGarant – 

upplýsingablað um gagnavinnslu 
– Upplýsingar til neytenda um gildandi skattareglur 
– Upplýsingar til viðskiptavina varðandi mikilvægar spurningar 
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Almenn 
samnings- 
einkenni 

Þú hefur valið lífeyristryggingu samkvæmt gjaldskrá N(I)-FARIS með 90 % tryggingarstigi með eftirfarandi 
viðbótareinkennum: 

– Sveigjanlegt upphaf á lífeyrisgreiðslum 
– Dánarbætur á lífeyrisgreiðslutíma: Útgreiðsla á fjármagnseftirstöðvum 
– Reglubundin hækkun iðgjalda og greiðslna án endurnýjaðs læknisvottorðs (hreyfingar) 

Einkenni 
Aðaltrygging 

Lífeyristryggingarinnar N(I)-FARIS með 90 % tryggingarstigi 

Tryggður mánaðarlegur lágmarkslífeyrir  fram til XX.XX.XXXX      X,XX € 
eða valkvætt 
tryggð eingreiðsla á inneign hinn XX.XX.XXXX         X,XX € 

Upphaf tryggingar               XX.XX.XXXX 
Söfnunartími fram til               XX.XX.XXXX 
Iðgjaldsgreiðslutíma lýkur             XX.XX.XXXX 
Fyrsta mögulega upphaf lífeyristöku (upphaf sveigjanlegs lífeyristökutíma)         XX.XX.XXXX 
væntanlegt upphaf lífeyristöku (lok sveigjanlegs lífeyristökutíma / upphaf framlengingartíma)       XX.XX.XXXX 
síðasta mögulega upphaf lífeyristöku (lok framlengingartíma)          XX.XX.XXXX 
 

Útgreiðsla á söfnunarlíftryggingu 

Lífeyrisgreiðslutími sveigjanlegur lífeyristökutími 
Frá XX.XX.XXXX til XX.XX.XXXX (sveigjanlegur lífeyristökutími) getur þú tekið lífeyrisgreiðslu út fyrr en áætlað 
var í upphafi hvers mánaðar. Umsókn um úttekt lífeyris fyrr en ætlað var þarf að berast okkur í síðasta lagi einum 
mánuði fyrir umbeðinn gjalddaga. 

Tímabil  tryggður    óbindandi    óbindandi   
mánaðarlegur  mánaðarlegur    mánaðarlegur   
lágmarkslífeyrir   heildarlífeyrir   heildarlífeyrir   
      

við val á     við val á     
 arðslífeyri*    bónuslífeyri*   

XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
   
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 

(*) Við jafna árlega verðmætaaukningu á hlutum verðmætatryggingar eignasafnsins og fjárfestingarleiðarinnar upp 
á X,XX % eftir frádrátt á fjárfestingarkostnaði. 

(*) Hafið í huga upplýsingar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 

Útreikningurinn byggir á þeirri forsendu að útreikningsgrunnurinn, sem gilti við samningsgerðina, gildi 
einnig við útreikninginn á ævilöngum lífeyri við upphaf lífeyristöku. Þær reikniforsendur sem í gildi eru í 
reynd við upphaf lífeyrisgreiðslu og eru ráðandi fyrir útreikning ævilangs lífeyris eru ekki þekktar. Ef þær 
reynast óhagstæðari en reikniforsendurnar sem lágu til grundvallar við samningsgerðina – sem lægri 
lágmarksvextir eða verulega auknar ævilíkur – geta verðgildin orðið lægri. 

Arðshlutdeildin leiðir ekki til hækkunar á tryggðum lágmarkslífeyri. 

Greiðsla inneignar Tímabil Tryggð  
Greiðsla 
inneignar 

Óbindandi 
greiðsla 
heildarinneignar 

XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
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XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
  

XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 

   
(*) Við jafna árlega verðmætaaukningu á hlutum verðmætatryggingar eignasafnsins og fjárfestingarleiðarinnar upp 

á X,XX % eftir frádrátt á fjárfestingarkostnaði. 

(*) Hafið í huga upplýsingar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 
 

Lífeyrisgreiðslutími Framlengingartími 
Ef þú óskar ekki eftir lífeyri fram til XX.XX.XXXX lengist söfnunartíminn sjálfkrafa fram til XX.XX.XXXX. Á þessum 
framlengingartíma getur þú óskað eftir greiðslu á lífeyri í upphafi hvers mánaðar. Á þessum framlengingartíma 
getur þú óskað eftir greiðslu á lífeyri í upphafi hvers mánaðar. 
Tímabil  tryggður    óbindandi    óbindandi   

mánaðarlegur  mánaðarlegur    mánaðarlegur   
lágmarkslífeyrir   heildarlífeyrir   heildarlífeyrir   
      

við val á     við val á     
 arðslífeyri*    bónuslífeyri*   

XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
   
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 

 (*) Við jafna árlega verðmætaaukningu á hlutum verðmætatryggingar eignasafnsins og fjárfestingarleiðarinnar 
upp á X,XX % eftir frádrátt á fjárfestingarkostnaði. 

(*) Hafið í huga upplýsingar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 

Útreikningurinn byggir á þeirri forsendu að útreikningsgrunnurinn, sem gilti við samningsgerðina, gildi 
einnig við útreikninginn á ævilöngum lífeyri við upphaf lífeyristöku. Þær reikniforsendur sem í gildi eru í 
reynd við upphaf lífeyrisgreiðslu og eru ráðandi fyrir útreikning ævilangs lífeyris eru ekki þekktar. Ef þær 
reynast óhagstæðari en reikniforsendurnar sem lágu til grundvallar við samningsgerðina – sem lægri 
lágmarksvextir eða verulega auknar ævilíkur – geta verðgildin orðið lægri. 

Arðshlutdeildin leiðir ekki til hækkunar á tryggðum lágmarkslífeyri. 

Greiðsla inneignar Tímabil Tryggð  
greiðsla  
inneignar 

Óbindandi 
heildarinneignar 

XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 
 

XX.XX.XXXX   X,XX €     X,XX € 

 (*) Við jafna árlega verðmætaaukningu á hlutum verðmætatryggingar eignasafnsins og fjárfestingarleiðarinnar 
upp á X,XX % eftir frádrátt á fjárfestingarkostnaði. 

(*) Hafið í huga upplýsingar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 
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Dánarbætur 

Tímabil Tryggðar greiðslur Óbindandi greiðslur ásamt 
arðshlutdeild/hagnaðarhlutdeild 

Þar af lokaarður 
/ lokahagnaður 

XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
  
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
XX.XX.XXXX   X,XX €   X,XX €    X,XX € 
 

(*) Við jafna árlega verðmætaaukningu á hlutum verðmætatryggingar eignasafnsins og fjárfestingarleiðarinnar upp 
á X,XX % eftir frádrátt á fjárfestingarkostnaði. 

(*) Hafið í huga upplýsingar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 

Heildariðgjald  Heildariðgjald tilboðna samningsins er í heildina á mánuði á tímabilinu XX.XX.XXXX til XX.XX.XXXX , þ.e. 
ekkert tillit hefur verið tekið til hugsanlegra arðsáhrifa á iðgjöldin. 

Heildariðgjald tilboðna samningsins er í heildina X,XX € á mánuði á tímabilinu XX.XX.XXXX til XX.XX.XXXX, þ.e. 
ekkert tillit hefur verið tekið til hugsanlegra arðsáhrifa á iðgjöldin. 

Upplýsingar um nákvæma samsetningu iðgjalda má finna í samningsyfirlitinu (töluliður I.3.) í liðnum „Iðgjald“. 

Viðbótarkostnaður  Viðbótarkostnaður getur myndast ef aukaleg umsýsla fellur á okkur vegna sérstakra ástæðna, sem þú hefur 
stofnað til, (t.d. endursending á millifærslum, útgáfa á aukalegu tryggingarskírteini). Í slíkum tilvikum munum við 
krefja þig sérstaklega um viðbótarkostnaðinn í formi fastrar þóknunar.  

Frekari upplýsingar má finna í hlutanum „Hvaða kostnað og gjöld gjaldfærum við sérstaklega og hvaða 
gjaldskrárbundnu takmarkanir eru í gildi?“ í almennu skilmálunum fyrir 
vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente WachstumGarant. 
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Iðgjaldsgreiðsla Iðgjaldsgreiðslan fer fram samkvæmt þeim greiðsluhætti sem valinn hefur verið, með millifærslu eða með  
beinni skuldfærslu. Fyrsta iðgjaldið gjaldfellur strax eftir samningsgerðina, þó ekki áður en tryggingin tekur gildi á 
umsömdum tíma. Önnur iðgjöld (síðari iðgjöld) gjaldfalla í byrjun hvers viðeigandi tryggingartímabils. 

Frekari upplýsingar má finna í hlutanum „Hvers þarf að gæta við greiðslu iðgjalda?“ í almennu skilmálunum fyrir 
vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristrygginguna - PrivatRente WachstumGarant. 

Gildistími 
þessara 
upplýsinga 

Upphæðir og upplýsingar, sem hér eru birtar, gilda aðeins fyrir uppgefinn upphafstíma tryggingarinnar, að 
hámarki í tvo mánuði eftir útgáfu upplýsingapakkans. 

Sérstök atriði 
um 
fjárfestinguna 

Gengisþróun verðmætatryggingar getur leitt til þess, að í öryggisinneign eða í hlutaheildarinneign í 
verðmætatryggingu sé til staðar inneign sem ekki er þörf á til að ábyrgjast tryggða lágmarksinneign eða til að 
rísa undir umsýslukostnaði. Þessi inneign verður síðan fjárfest í fjárfestingarleið samkvæmt þeirri skiptingu 
sem valin hefur verið. Upplýsingar um fjárfestingarstefnu þeirra fjárfestingaleiða, sem þú hefur valið, og 
verðmætatryggingar eignasafnsins má finna í samningsyfirlitinu (töluliður I) í liðnum „Vöruupplýsingar“. 

Vegna hugsanlegra gengissveiflna getur Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG ekki spáð fyrir um eða 
haft áhrif á verðmætaþróun fjárfestingarleiðarinnar og verðmætatryggingar eignasafnsins. Tekjur, sem 
mynduðust í fortíðinni eru ekki vísbending um framtíðartekjur. Þú átt möguleika á því að auka virði 
fjárfestingarleiðarinnar og verðmætatryggingar eignasafnsins við gengishækkanir; en við gengislækkanir berð þú 
einnig áhættuna af verðmætatapi. Þar sem ekki er hægt að spá fyrir um verðmætaþróun hlutanna getum við ekki 
tryggt greiðslu við útgreiðslu á söfnunarlíftryggingu, við andlát eða uppsögn. 
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3. Upplýsingar um tryggingarsamninginn 

Gerð 
samningsins 

Samningurinn er gerður með tveimur samhljóða viljayfirlýsingum. Viljayfirlýsingin þín er –einnig í gegnum 
fjarskipti eins og síma, tölvupóst, fax og í bréfi – umsóknin þín, viljayfirlýsingin okkar er samsvarandi 
samþykki eða tryggingarskírteinið sem við afhentum þér. 

Tryggingarverndin þín hefst á þeim tímapunkti, sem tilgreindur er í tryggingarskírteininu, ef iðgjald er greitt á 
réttum tíma, en þó ekki áður en tryggingarsamningurinn hefur verið gerður. 

Riftun Réttur til riftunar 
Þú hefur heimild til að rifta samningsyfirlýsingunni þinni skriflega innan 30 daga án þess að gefa upp ástæður (t.d. 
í bréfi, faxi, tölvupósti). Fresturinn hefst þegar þú hefur fengið í hendur tryggingarskírteinið, samningsskilmálana 
ásamt almennu tryggingarskilmálunum, frekari upplýsingar samkvæmt 1. og 2. mgr. 7. gr. þýsku 
tryggingarlaganna í tengslum við 1. til 4. gr. VVG - tilskipunar um upplýsingaskyldu og þessar útskýringar á 
textaformi. Sending á riftun í tíma er nægjanleg til þess að riftunarfresturinn sé uppfylltur. 

Afturköllunina skal stíla á:  
 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft  
SAARLAND Leben  
 
fulltrúi þess er  
 
Bayern-Versicherung  
Lebensversicherung Aktiengesellschaft  
Pósthólf 10 26 62  
66026 Saarbrücken  
 
Afleiðingar riftunar 
Við riftun lýkur tryggingarverndinni og við endurgreiðum þér þann hluta iðgjalda, sem er á gjalddaga eftir viðtöku 
riftunarinnar, ef þú hefur samþykkt að tryggingarverndin hefjist áður en riftunarfrestinum lýkur. Við höfum heimild 
til að halda eftir þeim hluta iðgjaldsins, sem gjaldfellur fram að viðtöku riftunarinnar; en um er að ræða upphæðina 
3,33 evrur á dag fyrir tímabilið frá upphafi tryggingarverndarinnar fram að viðtöku okkar á riftuninni. Við greiðum 
þér út endurkaupsvirðið ásamt arðshlutdeildinni samkvæmt 169. gr. þýsku laganna um tryggingasamninga. Iðgjöld 
sem endurgreiða skal eru greidd út tafarlaust, í síðasta lagi 30 dögum frá móttöku afturköllunar. Ef 
tryggingarverndin hefst ekki áður en riftunarfrestinum lýkur hefur riftunin þær afleiðingar að skila ber öllum 
mótteknum greiðslum og gefa eftir allan annan ávinning (t.d. vexti). 

Ef þú riftir samningnum samkvæmt 8. gr. þýskra laga um tryggingarsamninga ert þú heldur ekki bundin/n af 
samningum sem tengjast tryggingarsamningnum. Um er að ræða tengdan samning ef hann inniheldur tilvísun til 
rifta samningsins og þjónusta tryggingarfyrirtækisins eða þriðja aðila byggir á samkomulagi á milli hins þriðja aðila 
og tryggingarfyrirtækisins. Hvorki má semja um samningsviðurlög né krefjast þeirra. 

Sérstakar ábendingar 
Riftunarréttur þinn fellur úr gildi ef samningurinn er með skýrri ósk þinni uppfylltur að fullu af bæði þér og okkur 
áður en þú nýtir þér rétt þinn til riftunar. 

Gildistímar Gildistími samningsins um aðaltryggingu nemur, fram að væntanlegu upphafi lífeyrisgreiðslu XX árum, fram að 
síðasta mögulega upphafi lífeyrisgreiðslu XX árum. 

Möguleikar á því 
að binda enda á 
samninginn 

Ítarlegar upplýsingar um möguleikana á því að binda endi á samninginn má finna í samningsyfirlitinu 
(töluliður I. 9.) í liðnum „Hvernig er hægt að binda enda á samning?“. Upplýsingar um endurkaupsvirði sem er 
til staðar við uppsögn á samningnum, þar á meðal hugsanlega frádráttarliði, má finna í töflunni í tölulið III. 3. 
„Endurkaup“. 

Gildandi lög Gildandi lög eru lög Sambandslýðveldisins Þýskalands. 
 

Upplýsingar um varnarþing má finna í hlutanum „Hvar er varnarþingið?“ í almennu skilmálunum fyrir 
vísitölumiðuðu söfnunarlífeyristrygginguna PrivatRente WachstumGarant. 

Tungumál  Samningsskilmálarnir og allar upplýsingar þar á meðal tal- og bréfasamskipti á gildistíma samningsins eru aðeins 
í boði á þýsku. 
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4. Upplýsingar um réttarúrræði 

Kvartanir Spurningum, vandamálum eða kvörtunum má beina til okkar í trúnaði. Fyrirtækið okkar er gengið í samtökin 
Versicherungsombudsmann e.V. (Samtök umboðsmanns trygginga), pósthólf 08 06 32, 10006, Berlín. 
Umboðsmaðurinn miðlar málum í deilumálum við tryggingafélög þar sem deiluefnið nemur allt að 100 000 evrum. 
Eftir að hafa haldið kröfum til streitu hjá okkur er hægt að snúa sér með óformlegum hætti til umboðsmanns 
bréfleiðis, símleiðis eða með tölvupósti. Gjaldfrjálst símanúmer innan þýska fastanetsins frá mánudegi til 
föstudags frá kl. 08:30 - 17:00 er: 0800 3696000. Málsmeðferðin er þér að kostnaðarlausu og án skuldbindingar. 
Vátryggjandi er bundin af úrskurðum allt að 10 000 evrum. 
Réttur til að leita réttar síns gagnvart dómstólum helst óbreyttur. 

Eftirlitsyfirvöld  Auk þess átt þú kost á því að leita til eftirlitsyfirvaldsins Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.  

 

III. Viðbótarupplýsingar fyrir líftryggingu 

 

1. Kostnaður sem er hluti af iðgjaldinu og mögulegur annar kostnaður 

Kostnaður Upplýsingar um kostnað, sem er hluti af iðgjaldinu, einkum samningskostnað og annan áfallinn kostnað má finna 
í samningsyfirlitinu (töluliður I.) í liðnum „Kostnaður“. 
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2. Arðshlutdeild 

Aðal- trygging Við veitum þér og öðrum tryggingartökum hlutdeild í arði og varasjóðum virðismismunar samkvæmt 
153. gr. VVG (arðshlutdeild). 

Myndun á 
arðshlutdeild 

Arðurinn stafar að mestu leyti af fjármagnstekjum af fjárfestingum. Annar arður myndast einkum ef 
lífslíkur eða kostnaður er okkur hagfelldari en við útreikning á iðgjaldinu. 

Varasjóðir virðismismunar myndast þegar markaðsvirði þeirra fjárfestinga, sem ætlaðar eru til greiðslna í 
framtíðinni og tilheyra ekki hlutabréfasafni, er hærra en verðgildið sem þessar fjárfestingar eru færðar á í 
ársskýrslu. 

Úthlutun Reglubundnir arðshlutar 
Með reglubundinni arðshlutdeild er samningum úthlutað arðshlutum reglulega. Reglubundnum arðshlutum 
vegna vaxta, áhættu- og umsýslukostnaðarhluta - að því gefnu að úthlutun eigi sér stað - fyrir upphaf 
lífeyrisgreiðslu, verður úthlutað í hvert sinn í lok hvers tryggingarmánaðar, og vegna vaxta- og 
umsýslukostnaðarhluta, á meðan lífeyrisbætur greiðast, er úthlutað hverju sinni við lok tryggingarárs. 

Viðmiðunargrundvöllur 
Viðmiðunargrundvöllur reglubundinna arðshluta er: 

fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu: 
- fyrir vaxtaarð af tryggingarinneign fram til byrjunar úthlutunarmánaðar, 

- fyrir arðshluta í áhættuiðgjaldi til greiðslu áhættu vegna dauðsfalls 

- fyrir umsýslukostnaðararðshlut heildarinneign fram að byrjun úthlutunarmánaðar. 

Á lífeyristökutíma: 
- Hvað varðar arðshluta frá vöxtum; sú heildarinneign sem er á bak við lífeyrisgreiðslur - og sem á 

úthlutunardegi er fundin með reikniforsendum fyrir útreikning varasjóðs. 
- Hvað varðar arðshluta frá umsýslukostnaði; tryggður árslífeyrir, - sem fundinn var við upphaf 

lífeyrisgreiðslu og tryggður er frá þeim tímapunkti. 

Hlutar í lokaarði 
Gert er ráð fyrir úthlutun hluta í lokaarði á eftirtöldum tímapunktum (úthlutunardagar): 

- á sveigjanlega lífeyristökutímanum: Við upphaf lífeyrisgreiðslna, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn, að liðnu fjórða tryggingarári; 

- við væntanlegt upphaf lífeyristöku: Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn; 

- á framlengingartíma: Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við uppsögn; 
- fyrir upphaf sveigjanlegs lífeyristökutíma: Við uppsögn, ef þriðjungur söfnunartíma fram að væntanlegu 

upphafi lífeyristöku er liðinn, þó í fyrsta lagi að liðnu fjórða tryggingarári, eða eftir lok 10.  tryggingarárs; 
- Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu: Við andlát tryggðs einstaklings. 

Ráðstöfun hluta í lokaarði 

Prósentur hluta í lokaarði á einstökum úthlutunardögum eru endurákvarðaðar með reglubundnum hætti. 
Samningnum er úthlutað reiknuðum hlutum í lokaarði til bráðabirgða.  

Úthlutaða hluta í lokahagnaði ávöxtum við með vaxtaprósentum sem eru endurákvarðaðar með 
reglubundnum hætti. Ávöxtuninni er skipt niður á samninginn til bráðabirgða. 

Hlutar í lokaarði, sem þegar hefur verið úthlutað, ásamt vöxtum, geta fallið niður að nokkru leyti eða 
öllu – einnig afturvirkt. 

Úthlutun hluta í lokaarði 

Um úthlutun lokaarðshluta, sem og vaxta, gilda þær reglur sem reiknaðar hafa verið út fyrir viðkomandi 
úthlutunardag. 
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Hvort og hversu háum hlutum í lokaarði, og lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar, verður 
úthlutað, ræðst alfarið af áformum um dreifingu arðs á því tímabili þegar úthlutun fer fram. Lokaarður 
getur fallið niður að hluta eða í heild. 

Ef hinn tryggði andast áður en lífeyrisgreiðslur hefjast eða ef tryggingarsamningnum er sagt upp, lækkar 
hlutdeild í lokaarði í samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 

Viðmiðunargrundvöllur 
Matsgrundvöllur vegna hluta í lokaarði er öryggisinneign að meðaltali í byrjun úthlutunarmánaðar, og hlutatengd 
inneign í byrjun úthlutunarmánaðar. 

Varasjóður virðismismunar 
Hlutdeild í varasjóðum virðismismunar 
Hafi lífeyristryggingin átt þátt í myndun varasjóðs virðismismunar veitum við þér hlutdeild í varasjóði 
virðismismunar. 

Skipting varasjóðs virðismismunar 
Varasjóði virðismismunar er á árlegum reikningsskiladegi deilt niður á tryggingarsamning til bráðabirgða í hlutfalli 
við tillag hans (3. mgr. 153. greinar VVG). 

Til þess reiknum við út virði öryggisinneignar á reikningsskiladegi, að viðbættu samsvarandi verðmæti á 
undangengnum reikningsskiladögum. Verðgildi tryggingarsamningsins, sem þannig er fundið, er síðan sett í 
samhengi við samsvarandi gildi allra samninga sem eiga rétt til slíks (úthlutunarregla). 

Á lífeyristökutíma er við útreikning úthlutunarreglu aðeins tekið tillit til heildarinneignar frá upphaf lífeyrisgreiðslu; 
auk þess hefur samtala þess lífeyris sem þegar hefur verið greiddur áhrif á úthlutunarreglu. Nánar um þetta er að 
finna í áætlun okkar um úthlutun arðs. Áætlun um úthlutun arðs birtum við árlega í ársskýrslu á heimasíðu okkar. 

Útreiknuð úthlutunarregla á reikningsskiladegi veitir upplýsingar um einstaklingsbundinn hluta í varasjóði 
virðismismunar samningsins þíns út frá heildareign allra gjaldgengra samninga og gildir í tólf mánuði. Tímabilið 
hefst þann 01.01 á næsta ári, eftir kl. 12 á hádegi, og varir til 01.01 kl. 12 á hádegi árið þar á eftir. 

Varasjóði virðismismunar úthlutað 
Við úthlutun er eingöngu tekið mið af varasjóðum virðismismunar sem taka skal tillit til lögum samkvæmt og 
samkvæmt eftirlitsfyrirmælum um hlutdeild samninga (ráðandi varasjóðir virðismismunar). 

Varasjóðum virðismismunar er úthlutað við upphaf lífeyristöku eða greiðslu heildarinneignar; sama gildir ef 
tryggingarsamningurinn endar fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu vegna andláts hins tryggða, eða vegna uppsagnar 
(úthlutunardagar). 

Eftir upphaf lífeyrisgreiðslu fer úthlutun fram í lok hvers tryggingarárs, ef tryggði lifir þann úthlutunardag, þó í 
fyrsta skipti að liðnu fyrsta lífeyristökuári. Auk þess er úthlutað við samningslok, ef greiðsla gjaldfellur þá. 

Í þessu skyni reiknum við út þá fjárhæð varasjóðs virðismismunar sem gildir á viðkomandi úthlutunardegi og fer 
helmingurinn inn á tryggingarsamninginn samkvæmt útreiknaðri úthlutunarreglu. 

Verðmæti gildandi varasjóða virðismismunar hverju sinni er reiknað út að minnsta kosti mánaðarlega. Ákvörðun 
þessara útreikningsdaga, tilgreining þeirra skilyrða sem gilda fyrir hvern þeirra, sem og röðun gildandi 
útreikningsdaga, hverju sinni, niður á viðkomandi úthlutunardaga, er liður í áætlun okkar um dreifingu á 
arðshlutum og fer alltaf fram fyrir eitt ár í senn. 

Útreiknað verðgildi ráðandi varasjóðs virðismismunar hverju sinni getur verið annað en verðgildi 
raunverulegra varasjóða virðismismunar; getur breyst hvenær sem er, getur einnig sveiflast upp og 
niður í verulegum mæli og jafnvel fallið algjörlega niður. 

Lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 
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Verðgildi ráðandi varasjóða virðismismunar hverju sinni getur sveiflast mjög verulega frá einum tíma til annars. 
Til að jafna út þessar sveiflur getum við samið um lágmarksupphæð (lágmarkshlutdeild) fyrir samninginn – 
umfram þann rétt sem lög gera ráð fyrir. 

Í þeim tilgangi tryggjum við lágmarksþátttöku á eftirfarandi úthlutunartímum: 

- á sveigjanlega lífeyristökutímanum: Við upphaf lífeyrisgreiðslna, við útborgun heildarinneignar eða við uppsögn, 
að liðnu fjórða tryggingarári; 

- við væntanlegt upphaf lífeyristöku: Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við uppsögn; 
- á framlengingartíma: Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við uppsögn; 
- fyrir upphaf sveigjanlegs lífeyristökutíma: Við uppsögn, ef þriðjungur söfnunartíma fram að væntanlegu upphafi 

lífeyristöku er liðinn, þó í fyrsta lagi að liðnu fjórða tryggingarári, eða eftir lok 10.  tryggingarárs. 
- Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu: Við andlát tryggðs einstaklings; 
- eftir upphaf lífeyrisgreiðslu: við lok tryggingarárs, ef tryggði lifir þann úthlutunardag, þó í fyrsta skipti að liðnu 

fyrsta lífeyristökuári. 

Ráðstöfun lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar 
Lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar er endurskoðuð reglulega fyrir hvern úthlutunardag. 
Lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar er reiknuð út og skipt niður á samninginn til bráðabirgða. 

Úthlutaða lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar ávöxtum við með vaxtaprósentum sem eru 
endurskoðaðar reglulega. Ávöxtuninni er skipt niður á samninginn til bráðabirgða. 

Lágmarkshlutdeild, sem skipt hefur verið niður á varasjóði virðismismunar, og ávöxtun hennar, getur 
fallið niður að nokkru leyti eða öllu - einnig afturvirkt. 

Úthlutun lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar 
Um úthlutun lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar, og ávöxtun hennar, gilda þær reglur sem 
reiknaðar hafa verið út fyrir viðkomandi úthlutunardag. 

Hvort og hversu há lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar verður í reynd ræðst alfarið af 
áformum um dreifingu arðs á því tímabili sem úthlutunardagur lendir innan. Lágmarkshlutdeild getur 
fallið niður að nokkru leyti eða öllu.  

Lágmarkshlutdeild er ákveðin með fyrirvara um ákvarðanir í ársskýrslu og raunverulega úthlutun úr varasjóði 
virðismismunar. Þegar lágmarkshlutdeild hefur verið tilkynnt lækkar upphæðin, svo nemur þeim varasjóðum 
virðismismunar sem var raunverulega úthlutað. Ef raunveruleg útreiknuð hlutdeild í varasjóði virðismismunar fyrir 
tryggingarsamninginn er á úthlutunardegi hærri en sú upphæð, sem þú átt rétt á, sem lágmarkshlutdeild, fellur 
lágmarkshlutdeild niður og þú færð hærri upphæðina, þ.e. þá hlutdeild í varasjóði virðismismunar sem 
raunverulega kemur í hlut samningsins. 

Ef hinn tryggði andast fyrir upphaf lífeyristöku, eða við uppsögn, lækkar lágmarkshlutdeildin í samræmi við 
viðurkenndar tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 

Viðmiðunargrundvöllur fyrir lágmarkshlutdeild 
Matsgrundvöllur fyrir lágmarkshlutdeild er tryggingarinneign að meðaltali í byrjun þess mánaðar þegar úthlutun 
fer fram. Á lífeyristökutíma samsvarar viðmiðunargrundvöllurinn þeim grundvelli sem gildir um reglubundna 
arðshluta (vaxtaarður), og víkur þetta frá því sem að ofan greinir. 

Notkun á arði fyrir 
upphaf 

Reglubundnir arðshlutar 
Við bætum arðshlutunum, sem úthluta á fyrir núverandi vaxa-, áhættu- og umsýslukostnað, sem 
bónusiðgjald að frádregnum umsýslukostnaði, við heildarinneign samningsins þíns vegna 
verðmætatryggingarinnar. 

lífeyrisgreiðslna Frestdagur umreiknings er sá kauphallardagur sem er á sama tíma og úthlutunardagurinn eða 
dagurinn þar á eftir. 

 Sem hluti af heildarinneign lýtur bónusiðgjald þar með reglum um áætlun um verðmætatryggingu. Tryggð 
lágmarksinneign við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu hækkar um sem nemur bónusiðgjaldi til hækkunar 
lágmarksinneignar (sjá 5. mgr. 2. gr.). Bónusiðgjaldi til hækkunar lágmarksinneigna er reiknað eins og 
bónusiðgjaldið, en með vöxtunum 0,7%. 
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Hlutar í lokaarði 
Hluta í lokaarði sem úthluta skal greiðum við við andlát hins tryggða, fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu, eða við 
uppsögn á söfnunartíma til rétthafa. 

Varasjóðir virðismismunar eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 
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Andvirði hlutdeildar í varasjóðum virðismismunar, eða hugsanlegrar lágmarkshlutdeildar, er greitt út til rétthafa 
lífeyrisins, fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu við andlát hins tryggða, eða við uppsögn. 

Tryggður lífeyrir hækkar ekki með arðshlutdeild (reglubundnir arðshlutar, lokaarður og varasjóður 
virðismismunar eða annarri lágmarksþátttöku í varasjóðum virðismismunar). 

Notkun á arði við 
upphaf 
lífeyrisgreiðslna 

Við upphaf lífeyrisgreiðslu reiknum við af heildarinneigninni, sem er til staðar á þeim tímapunkti, og 
- úthlutuðum lokaarðshlutum og 
- úthlutuðum varasjóði virðismismunar, eða hugsanlega úthlutaða lágmarkshlutdeild í varasjóðum 
virðismismunar, tryggðan ævilangan lífeyri frá þeim tímapunkti. 

Vegna þess að reglur þær sem gilda um nýgerða samninga eru notaðar til ávöxtunar, veldur úthlutuð 
arðshlutdeild ekki endilega því að ævilangur lífeyrir verði hærri en tryggður lágmarkslífeyrir. 

Ef valin er greiðsla inneignar í stað lífeyris greiðum við út allar arðsinneignir sem fyrir hendi eru, ásamt 
heildarinneign. 

Notkun á arði eftir 
upphaf 
lífeyrisgreiðslna 

Samningurinn þinn á einnig, eftir að lífeyrisgreiðslur hefjast, hlutdeild í reglubundnum arði og varasjóði 
virðismismunar eða lágmarkshlutdeild í varasjóði virðismismunar. Reikniforsendur sem notaðar eru til 
ávöxtunar, við upphaf lífeyrisgreiðslu, haldast líka ráðandi fyrir arðshluta sem til falla á lífeyristökutíma. 

Arðshlutum, sem úthluta skal eftir upphaf lífeyrisgreiðslu, og varasjóðum virðismismunar svo og 
lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar, ráðstöfum við til að hækka lífeyri sem fundinn er við upphaf 
lífeyrisgreiðslu, eða til að hækka umsamda tryggingargreiðslu við samningslok. 

Við andlát hins tryggða eftir upphaf lífeyrisgreiðslu, og áframhaldandi greiðslu lífeyris, endurreiknum við 
lífeyrinn úr arðshlutdeildinni; hann getur lækkað. 

Arðslífeyrir með lágmarksbónuslífeyri 

Hagnaðarhlutum sem úthlutað er, eftir upphaf lífeyrisgreiðslu, er ráðstafað að hluta til til beinnar hækkunar 
lífeyris (hagnaðarlífeyrir), að hluta til sem iðgjaldseingreiðsla til aukalegs iðgjaldsfrís lífeyris 
(lágmarksbónuslífeyrir). 

Varasjóðum virðismismunar, eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar, er ráðstafað til að hækka 
lífeyrinn, sem iðgjaldseingreiðsla til aukalegs iðgjaldsfrís lífeyris (bónuslífeyrir). 

Arðslífeyrir ræðst af aldri hins tryggða, upphæð hans er ekki tryggð og gjaldfellur hann um leið og útreiknaður 
lífeyrir við upphaf lífeyris. Lágmarksbónuslífeyrir og bónuslífeyrir eru tryggðir til frambúðar og eiga sömuleiðis 
rétt á arði. 

Lágmarksbónuslífeyri greiðum við því aðeins út ef, og að svo miklu leyti sem, hann er hærri en arðslífeyrir; 
fram til þess tímapunkts sláum við lágmarksbónuslífeyri saman við arðslífeyrinn. Lágmarksbónuslífeyrir og 
bónuslífeyrir fela í sér tryggða hækkun lífeyris, ef slíkt er innifalið. 

Við útreikning á lágmarksbónuslífeyri og bónuslífeyri notum við á öllum lífeyrisgreiðslutímanum lágmarksvexti 
sem nema núll prósentum og dánartöflu eins og hún er í gildi við upphaf lífeyrisgreiðslu. 

Bónuslífeyrir 

Úthlutaðri arðshlutdeild eftir upphaf lífeyrisgreiðslna og varasjóði virðismismunar eða lágmarkshlutdeild í 
varasjóðum virðismismunar er ráðstafað til að hækka lífeyrinn sem iðgjaldseingreiðsla til aukalegs iðgjaldsfrís 
lífeyris (bónuslífeyrir). 

Frá öðru ári lífeyristöku fæst þannig, þegar um úthlutun er að ræða, aukalegur bónuslífeyrir, - sem gjaldfellur 
um leið og lífeyrir við upphaf lífeyrisgreiðslu -, og á hann sömuleiðis rétt á arði, og sem tryggður er til 
frambúðar. Bónuslífeyrir felur einnig í sér tryggða hækkun lífeyris, ef slíkt er innifalið. 
Við útreikning á bónuslífeyri notum við á öllum lífeyristökutímanum reiknivexti sem nema núll prósentum og 
dánartöflu eins og hún er í gildi við upphaf lífeyrisgreiðslu. 



 
 

FNR331061            Blaðsíða 24 af 26 
 

Annars konar 
lífeyrisskeið 

Þú getur óskað eftir því allt að tveimur mánuðum fyrir upphaf á lífeyrisgreiðslum að samningnum sé áfram 
stýrt á lífeyrisskeiðinu út frá fjármálamörkuðum eða öðru annars konar lífeyrisskeiði ef við bjóðum upp á 
slíkt við upphaf lífeyrisgreiðslna. Þá ráða ákvæði samningsins sem í gildi eru við upphaf lífeyrisgreiðslu. 

Upphæð arðs Upphæð arðshlutdeildar byggir á fjölmörgum þáttum. Mikilvægustu þættirnir eru eru vaxtaþróun á 
fjármálamarkaði og breytingar á lífslíkum. Þá hefur þróun raunverulegs kostnaðar einnig áhrif. Því 
er ekki hægt að tryggja endanlega fjárhæð væntanlegrar arðshlutdeildar. En til að gefa þrátt fyrir 
þetta einhverja hugmynd um þróun arðshlutdeildar má óska eftir að fá sent dæmi um 
hagnaðarútreikning miðað við aðstæður þínar, án ábyrgðar. 

 

3. Endurkaupsvirði, iðgjaldafríar tryggingagreiðslur og að hve miklu leyti þessar greiðslur eru 
tryggðar 

Þú getur sagt uppsamningnum eða gert hann iðgjaldalausan. 

Endurkaup  Við getum ekki tryggt upphæð endurkaupsvirðisins. Tryggt endurkaupsvirði við uppsögn eru því X,XX € á 
öllum gildistíma samningsins. 

Óbindandi endurkaupsvirði við enda viðkomandi tryggingarárs   

óbindandi heildargreiðslur ásamt arði (*) 

Tímabil  endurkaupsvirði   afturhaldið   endurkaupsvirði   þar af    
fyrir    rádráttarliði   eftir   loka-  

     frádráttarliði   frádráttarliði  frádráttarliði  arð  

XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
 

XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
 
      

Tilgreint endurkaupsvirði er óbindandi mat sem byggir á eftirfarandi forsendum; 0 evrur eru tryggðar 
hjá viðkomandi upphæðum. 
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(*) Við jafna árlega verðmætaaukningu á hlutum verðmætatryggingar eignasafnsins og 
fjárfestingarleiðarinnar upp á X,XX % eftir frádrátt á fjárfestingarkostnaði. 

(*) Hafið í huga upplýsingar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 

Undanþága frá 
greiðslu iðgjalds 

Iðgjaldafríar greiðslur í lok viðkomandi tryggingarárs 

Greiðslur við ráðgert upphaf á lífeyristöku 

Tímabil  tryggður   tryggður  afturhaldinn  óbindandi  óbindandi 
iðgjaldsfrír  iðgjaldsfrír  frádráttur   mánaðarlegur iðgjaldsfrír  
mánaðarlegur inn-      iðgjaldsfrír inneign* 
lífeyrir eign      heildarlífeyrir*  

XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 

 
XX.XX.XXXX  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX €  X,XX € 
Þú getur gert samninginn iðgjaldalausan. Að því gefnu að þú gerir samninginn iðgjaldalausan við upphaf 
útreiknings eða ef samningurinn er gerður iðgjaldalaus vegna uppsagnar á þessu tímabili og arðshlutdeildin 
(*), sem ákveðin hefur verið fyrir árið 2021, breytist ekki á öllum gildistíma samningsins, myndar 
samningurinn við upphaf töku á söfnunarlíftryggingu hinn XX.XX.XXXX eftirfarandi tryggðar og óbindandi 
upphæðir (allar upphæðir eru í evrum). Aðeins er tekið tillit til arðs í uppgefnum upphæðum fram að þeim 
tíma sem samningurinn var gerður iðgjaldalaus. Óbindandi upphæðirnar innihalda einnig lokaarð og 
lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar eða hugsanlega hærri hlutdeild í varasjóðum virðismismunar. 
Það fer eingöngu eftir áætluninni um útdeilingu á arði fyrir tímabilið, þar sem gjalddaginn á sér stað, hvort og 
að hvaða upphæð samningurinn þinn leiðir til úthlutunar á lokaarði við gjalddaga á greiðslu 
söfnunarlíftryggingar, eða hvort hann leiðir til lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar. Lokaarður og 
lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar geta fallið niður að fullu eða að hluta. 

Við munum upplýsa þig reglulega um annan arð eftir að samningurinn hefur verið gerður iðgjaldalaus. 

Iðgjaldafría tryggingarsamtala þín eða lífeyrir er reiknaður út samkvæmt viðurkenndum 
tryggingarstærðfræðilegum reglum. 

Tryggð lágmarksinneign rýrnar í sama hlutfalli ef samningurinn er, innan fyrstu tíu ára frá gerð samnings, 
gerður iðgjaldsfrír að hluta til. 

Lágmarksmörk gilda um breytingu yfir í iðgjaldafrían samning. 
Frekari upplýsingar um það má finna í hlutanum „Ákvæði um kostnað og gjaldskrárháðar takmarkanir“ í 
almennum skilmálum vísitölumiðuðu söfnunarlíftryggingarinnar - PrivatRente WachstumGarant. 

(*) Hafið í huga upplýsingar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 
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4. Sjóðsupplýsingar 

Ítarlegar upplýsingar um hvaða fjárfestingar liggja til grundvallar samningi þínum og hvers konar eignir hann 
inniheldur er að finna á upplýsingablaðinu „Fjárfestingarleið vísitölumiðaðrar fjárfestingar 2 (IOK 2)“. 

5. Skattaupplýsingar 

Skatta- 
lækkun 

Almennar upplýsingar um gildandi skattareglur fyrir þessa tegund tryggingar má finna í „Upplýsingum til 
neytenda um gildandi skattareglur“. 

6. Staðlaður líkanareikningur 

Staðlaður líkanareikningur á ekki við um þessa gjaldskrá. 

7. Líkanareikningur fyrir viðkomandi fyrirtæki 

Að því gefnu að samningurinn haldi áfram gildi sínu og að arðshlutdeildin (*), sem ákveðin hefur verið fyrir árið 
2021, breytist ekki á öllum gildistíma samningsins, leiðir það hinn XX.XX.XXXX til eftirfarandi óbindandi 
heildarlífeyris eða heildarinneignar: 

Útreikningur -  ráðgerð   óbindandi   þar af    óbindandi 
verðmætaþróun  heildarinneignar   lokaarðs*   heildarlífeyris 
 IOK greiðslu*                      bónuslífeyris*               
 árlega          mánaðarl.   

XX.XX.XXXX X,XX %  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX X,XX %  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX X,XX %  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX X,XX %  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
XX.XX.XXXX X,XX %  X,XX €   X,XX €   X,XX € 
 
 (*) Við jafna árlega verðmætaaukningu á hlutum verðmætatryggingar eignasafnsins og fjárfestingarleiðanna upp 
á X,XX %, X,XX, X,XX % eða X,XX % eftir frádrátt á fjárfestingarkostnaði. 

(*) Hafið í huga skýringar um arðshlutdeild í tölulið III. 2. 

Hér á eftir fylgir líkindaútreikningur sem byggir á þeirri forsendu að útreikningsgrunnurinn, sem gilti við 
samningsgerðina, gildi einnig við útreikninginn á ævilöngum lífeyri við upphaf lífeyristöku. Þær 
reikniforsendur sem í gildi eru í reynd við upphaf lífeyrisgreiðslu og eru ráðandi fyrir útreikning ævilangs 
lífeyris eru ekki þekktar. Ef þær verða óhagstæðari samanborið við gildandi forsendur 
við samningsgerðina - í formi lægri vaxta eða verulega minni lífslíkna - geta lægri upphæðir átt við. 



 
 

 
  

 

 

Almennir skilmálar vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar 
PrivatRente WachstumGarant 
PrivatTresor Wachstum Garant 
FirmenRente WachstumGarant sem lífeyrissamningur starfsmanna 
FirmenRente WachstumGarant sem styrktarsjóð 
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Ágæti viðskiptavinur, 
 
með tryggingarskilmálum þessum beinum við orðum okkar til þín sem tryggingartaka og samningsaðila. 
 
Ef samið var um frekari sérstaka skilmála, þar sem ákvæði víkja frá þessum almennu skilmálum, hafa sérstöku skilmálarnir forgang. Þetta á einkum við 
þegar valið var lífeyrisskeið sem tekur mið af fjármálamörkuðum eða annað lífeyrisskeið, sem í boði var, við upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 
 
Efnisyfirlit 
 
   Blaðsíða 
Hugtök  Mikilvæg hugtök útskýrð 2 
    
Greiðsla § 1 Hver eru helstu einkenni lífeyristryggingar Rente Wachstum Garant? 3 
 § 2 Hvaða tryggingagreiðslur innum við af hendi? 3 
 § 3 Hvernig er ráðstöfun iðgjalda, frádrætti kostnaðar, áætlun um verðmætatryggingu og   

útreikningi á verðmæti hluta háttað? 6 
 § 4 Hvaða aðrir kostir eru í boði? 6 
 § 5 Hvenær er hægt að laga samninginn að einkahögum þínum? 9 
 § 6 Hvernig myndast arðshlutdeild? 9 
 § 7 Hvenær hefst tryggingarverndin? 10 
 § 8 Hvaða reglur gilda um lögreglu- eða herþjónustu, óeirðir, stríðsátök eða beitingu eða losun 

kjarna-, líffræðilegra- eða efnavopna/efna? 10 
 § 9 Hvaða reglur gilda um sjálfsvíg hins tryggða? 11 
 § 10 Hvað merkir tilkynningaskylda fyrir samningsgerð, og hvaða afleiðingar hefur það ef brotið 

er gegn henni? 
11 

 § 11 Hvað ber að hafa í huga þegar farið er fram á bótagreiðslu? 12 
 § 12 Hvaða merkingu hefur tryggingarskírteini? 12 
 § 13 Hver fær greiðsluna? 12 
 § 14 Hvenær má aðlaga iðgjöld og greiðslur? 12 
    
Iðgjald § 15  Hvers þarf að gæta við greiðslu iðgjalds? 13 
 § 16 Hvað gerist ef við getum ekki innheimt iðgjald á réttum tíma? 13 
    
Uppsögn og undanþága frá 
greiðslu iðgjalds § 17 Hvenær má segja samningnum upp, og hvaða bætur greiðum við? 13 
 § 18 Hvenær má segja samningum upp, og hvaða áhrif hefur slíkt á greiðslur frá okkur? 14 
 § 19 Hvernig er kostnaður vegna samningsins fundinn? 15 
    
Fjárfestingaráætlun í 
fjárfestingarhugtökunum 

§ 20 Hvað gerist ef kaupum á hlutum í vísitölumiðaðri fjárfestingu er hætt eða þau leyst upp? 
15 

    
Frekari reglur § 21 Hvernig má komast að því hvert virði samningsins er? 15 
 § 22 Hvaða reglur gilda um breytt heimilisfang og nafn? 15 
 § 23 Hverjar eru upplýsingaskyldur þínar? 15 
 § 24 Hvaða kostnað og gjöld gjaldfærum við sérstaklega og hvaða gjaldskrárbundnu 

takmarkanir eru í gildi? 16 
 § 25 Hvenær þarf í síðasta lagi að halda til streitu gagnvart okkur kröfum vegna 

tryggingarsamningsins? 16 
 § 26 Hvaða réttarreglur gilda um samninginn? 16 
 § 27 Hvar er varnarþingið? 16 
    
Skilmálar aðlagaðir § 28 Hvenær má aðlaga skilmálana? 16 
    
Ákvæði  Ákvæði um arðshlutdeild samkvæmt 3. mgr. 6. gr. 17 
  Ákvæði um gjöld og gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr. 20 
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Mikilvæg hugtök útskýrð 
Í upphafi verða útskýrð, í stafrófsröð, nokkur mikilvæg hugtök sem notuð 
eru í tryggingarskilmálunum. 
 
Fjárfestingarhugtökeru svokallaðir innri sjóðir samkvæmt 124. gr. 2. 
mgr., númer 1 Lög um vátryggingareglugerð (VAG). Þannig byggjum við 
upp úr tilheyrandi heildarinneign reikningsfræðilega hlutdeild í 
fjárfestingarhugtökunum. 
 
Fjárfestingabréfasafn: Fram að upphafi lífeyrisgreiðslu höldum við til 
haga í sérstakri deild innan tryggra eigna okkar i, - svonefndu 
fjárfestingabréfasafni - , þeim hlutum í vísitölumiðaðri fjárfestingu, eða í 
þeim fjárfestingasjóðum sem valdir voru, sem falla samningi þínum í 
skaut. Við upphaf lífeyrisgreiðslu flytjast þeir hlutir, sem falla samningnum 
í skaut, - og verðgildi þeirra - , úr fjárfestingabréfasafninu og yfir í aðrar 
eignir okkar. 
 
Hlutur/Verðgildi hlutar: Á grundvelli fjármagns sem veitt er í 
fjárfestingabréfasafn byggjum við upp reikningsfræðilega hlutdeild í 
fjárfestingarhugtökunum. 
 
Verðmæti hlutar (hlutavirði) fylgir verðþróun þeirra fjárfestinga sem standa 
fyrir fjárfestingabréfasafnið; það endurspeglar virði sem verðbréf í 
fjárfestingarhugtökunum reiknast á. 
 
Hlutatengd inneign samanstendur af hlutum í fjárfestingarhugtökunum 
 
Söfnunartími er það tímabil frá upphafstíma tryggingar fram til 
fyrirsjáanlegrar byrjunar á greiðslu lífeyris. Ef lífeyrisgreiðsla var ekki tekin 
út við væntanlegt upphaf lífeyristöku, framlengist söfnunartími sjálfkrafa 
til loka framlengingartíma. 
 
Iðgjaldsgreiðandi er alltaf þú, sem tryggingartakinn. Greiði þriðji aðili 
iðgjöldin öðlast hann þó engin réttindi úr samningnum við það. 
 
Réttmætur viðtakandi er sá sem þú tilgreindir skriflega sem rétthafa 
viðkomandi greiðslu. 
 
Kauphallardagar eru þeir dagar, þegar viðskipti eiga sér stað í tiltekinni 
kauphöll. Allir starfsdagar banka teljast kauphallardagar. Auk þess eru 
kauphallardagar á fleiri dögum.  
 
Heildarinneign samnings samanstendur af öryggisinneign 
(hefðbundinni heildarinneign) og hlutatengdri inneign (hlutum í 
vísitölumiðaðri fjárfestingu og í völdum fjárfestingasjóðum). Sundurliðun 
heildarinneignar fer fram með fastákveðnum hætti (sjá áætlun um 
verðmætatryggingu). 
 
Uppsafnaður varasjóður verður að byggja upp slíkan fyrir hvern 
einstakan tryggingarsamning til þess að tryggja á hverjum tíma 
tryggingarvernd. Hann er reiknaður út samkvæmt reglum 88. gr. laga um 
eftirlit með tryggingarsamningum (VAG) og 341. gr. e, og 341. gr. f 
verslunarlaga (HGB) sem og útgefnum reglugerðum þar að lútandi. 
 
Tryggingarstig:  
Tryggingarstig nemur 90 prósentum. Fastákveðnu tryggingarstigi verður 
ekki breytt 
 
Tryggð lágmarksinneign við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu er að 
minnsta kosti til ráðstöfunar við útreikning á ævilöngum lífeyri eða sem 
tryggð greiðsla inneignar. Samanstendur af samtölu greiddra iðgjalda, 
að teknu tilliti til tryggingarstigs fyrirliggjandi tekna úr Lock-In og   
bónusiðgjöldum til hækkunar lágmarksinneignarsem fyrir hendi eru. 
 
Tryggður lágmarkslífeyrir er tilgreindur í tryggingarskírteininu. Þetta er 
sú upphæð sem við greiðum að minnsta kosti sem ævilangan, tryggðan 
lífeyri, við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu. 

 
Með Lock-In verða tíu prósent mánaðarlegrar verðaukningar á 
fjárfestingarhugtökunum í formi tekna sem tryggð er sjálfkrafa sem 
afrakstur: við þessa viðbót hækkar tryggt lágmarksfjármagn í það sem 
verða fyrirsjáanlegar lífeyrisgreiðslur.  
 
Reikniforsendur eru þær forsendur sem nauðsynlegar eru við útreikning 
samningsins. Þetta eru einkum dánartafla, lágmarksvextir og kostnaður. 
 
Útreiknaður aldur hins tryggða er mismunurinn milli viðkomandi 
almanaksárs og fæðingarárs hins tryggða.  
 
Upphaf lífeyristöku er sveigjanlegt, þ.e.a.s. á sveigjanlegum 
lífeyristökutíma má taka út lífeyri mánaðarlega. Auk þess má fresta 
upphafi lífeyristöku (framlengingartími). 
 

 Fyrsta mögulega upphaf lífeyristöku: Upphaf sveigjanlegs 
lífeyristökutíma 

 Væntanlegt upphaf lífeyristöku: væntanlegt umsamið upphaf 
lífeyrisgreiðslna 

 Síðasta mögulega upphaf lífeyristöku: Lok framlengingartíma 
 
Ef ekki var tekinn út lífeyrir fram að væntanlegu upphafi lífeyristöku 
frestast upphaf lífeyristöku sjálfkrafa til síðasta mögulega upphafs 
lífeyristöku. Á framlengingartíma má taka út lífeyri mánaðarlega. 
 
Öryggisinneign er sá hluti heildarinneignar samningsins sem bókfærður 
er sem hluti af öðrum eignum okkar (hefðbundin heildarinneign) í 
tengslum við áætlun um verðmætatryggingu. 
 
Hinn tryggði er sá sem líftryggður er samkvæmt samningnum. 
 
Tryggingartaki ert þú, sem samningsaðili okkar. Réttindi og skyldur út af 
samningnum snerta einkum tryggingartaka. 
 
Tryggingartímabil er fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu tímabilið sem iðgjald 
skal greiðast á. Í samningum með iðgjaldseingreiðslu og á 
lífeyrisgreiðslutíma er tryggingartímabil eitt ár. Eftir upphaf lífeyrisgreiðslu 
lýkur tryggingartímabili hverju sinni fyrsta dag þess mánaðar þar sem 
fyrsta lífeyrisgreiðsla er greidd. 
 
 Eignasafn er fjárfestingaráætlun sem ásamt öryggisinneign er ætlað að 
tryggja öryggi þeirra greiðslna sem við höfum ábyrgst. Eignasafnið á að 
takamarka hugsanlegt verðfall á hlutatengdri inneign innan fastákveðins 
öryggistímabils. Öryggistímabilið er einn mánuður. Öryggisstig 
eignasafnsins er skilgreint sem fast prósentustig virðis fyrsta dag 
undanfarandi mánaðar. . 
 
Áætlun um verðmætatryggingu: Til að tryggja öryggi þeirrar 
lágmarksinneignar sem við höfum ábyrgst og tryggðan lágmarkslífeyri í 
því skyni að hún geti risið undir tilfallandi umsýslukostnaði þurfum við nýta 
hluta verðgildis samnings sem öryggisinneign og hluta semeignasafn og 
hluta sem vísitölumiðaða fjárfestingu. Sundurliðun verðgildis samnings 
fyrir upphaf lífeyristöku fer fram með fastákveðnum hætti. 
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§ 1 Hver eru helstu einkenni lífeyristryggingar Rente 
Wachstum Garant? 

 
(1)  Rente WachstumGarant er söfnunarlífeyristrygging með ævilangri 
lífeyrisgreiðslu. Hún veitir þér, við lifun, tryggingarvernd með milliliðalausri 
hlutdeild í verðmætaþróun séreignarsjóðs í okkar eigu 
(fjárfestingabréfasafn). Fjárfestingabréfasafnið er rekið aðskilið frá öðrum 
eignum okkar og fjárfestir sérstaklega í hlutum í vísitölumiðaðri 
fjárfestingu (fjárfestingarhugtökunum) og í fjárfestingasjóðunum hverju 
sinni. Hluta af inneignum okkar fjárfestum við einnig í öðrum eignum. Til 
að geta staðið við tryggðan lágmarkslífeyri (sjá 4. mgr. 2. gr. ) eða tryggða 
lágmarksinneign (sjá 5. mgr. 2. gr.) eða til að greiða umsýslukostnað sem 
til fellur vegna samningsins, dreifum við heildarinneigninni stöðugt á 
þessar fjárfestingaleiðir í samræmi við áætlun um verðmætatryggingu (sjá 
3. mgr. 3. gr.). 
 
Við upphaf greiðslu lífeyris færum við frá fjárfestingabréfum (Anlagestock) 
þann hluta  í fjárfestingarhugtökunum sem fellur samningi þínum í skaut 
og festum andvirðið í öðrum tryggum eignum okkar, hafi ekki verið samið 
um annars konar lífeyrisskeið. samkvæmt 18. mgr. 4. gr. Tengslin 
viðfjárfestingarhugtök  rofna; verðmætaþróun fjárfestingarhugtökunum 
hefur því ekki lengur áhrif á hæð ævilangs lífeyris. 
 
(2)  Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu gefst kostur á verðmætaaukningu, 
einkum við gengishækkun verðbréfa fjárfestingabréfasafnsins; 
gengislækkun fylgir hins vegar hætta á verðmætarýrnun. 
Verðmætarýrnun getur einnig myndast við óvæntar breytingar hjá 
fjárfestingarhugtökunum  (sjá 20. gr.); til dæmis getur 
fjárstýringarfélagið gert hlé á endurkaupum á hlutunum. Hjá 
verðmætum sem rekin eru í öðrum myntum en evrum geta 
breytingar á gengi gjaldmiðla haft aukaleg áhrif á verðgildi 
fjárfestingar. Í þessu felst að ævilangur lífeyrir hækkar eða lækkar, 
allt eftir þróun eigna fjárfestingabréfasafnsins..  
 
Við útreikning á ævilöngum lífeyri er þó til ráðstöfunar við 
væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu, heildarinneign sem nemur að 
minnsta kosti samanlagðri upphæð greiddra iðgjalda inn á 
lífeyristrygginguna sem nema  tryggingarstigi hennar(tryggð 
iðgjaldsendurgreiðsla við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu)   
  
(3)  Hæð ævilangs lífeyris reiknum við ekki út fyrr en við upphaf 
lífeyrisgreiðslu, 

 út frá þeirri heildarinneign sem fyrir hendi er á þeim tímapunkti, 
(að viðbættum úthlutuðum lokahagnaðarhlutum) og 

 notum við það reikniforsendur sem í gildi eru um 
lífeyrisgreiðslur í nýgerðum sambærilegum lífeyristryggingum 
þar sem greiðsla lífeyris hefst strax (sjá 3. mgr. 2. gr.). 

 
Vegna þess að reglur þær sem gilda um nýgerða samninga eru 
notaðar til ávöxtunar (sjá 3. mgr. 2. gr.), veldur úthlutuð 
arðshlutdeild ekki endilega því að ævilangur lífeyrir verði hærri en 
tryggður lágmarkslífeyrir samkvæmt 4. mgr. 2. gr. 
 
(4)  Útreikningur ævilangs lífeyris, sem gerist ekki fyrr en við upphaf 
lífeyrisgreiðslu og miðað við þær reikniforsendur sem þá eru 
ráðandi, gefur færi á hærri lífeyri en í öðrum lífeyristryggingum. 
 
Veruleg breyting á reikniforsendum getur þó einnig leitt til þess að 
nota þurfi lokahagnaðarhluti við upphaf lífeyrisgreiðslu, að fullu eða 
að hluta, til að tryggja tryggðan lágmarkslífeyri. Þetta á ekki við ef 
valin er greiðsla inneignar (sjá 15. mgr. 2. gr.). 
 
Umsaminn tryggður lágmarkslífeyrir helst þó alltaf tryggður. 
 
(5)  Heildarinneign er samtala verðgildis öryggisinneignar og 
hlutatengdrar inneignar. Verðgildi hlutanna finnum við á hverjum 
kauphallardegi með því að margfalda fjölda hluta sem falla samningi 
þínum í skaut, með verðgildi eins hlutar. Verðgildi hluta ákvarðast á 
kauphallardegi á grundvelli gengis þeirra eigna sem hlutirnir taka til. Þá 
finnum við verðgildi hvers hlutar sérstaklega í hlutatengdri inneign. 
Verðmætatrygging eignasafns 
(6)  Verðmætatrygging eignasafns er fjárfesting sem ásamt 
öryggisinneign er notað til að tryggja öryggi þeirrar lágmarksinneignar 
sem ábyrgst er við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslna og þann 
lágmarkslífeyri sem ábyrgst er og sér í lagi til að standa undir 
umsýslugjöldum sem fellur til vegna samningsins. Verðmætatrygging 
eignasafns á að takamarka hugsanlegt verðfall á hlutdeild innan 
fastákveðins öryggistímabils. Öryggistímabilið er einn mánuður hverju sinni. 
 

Á grundvelli verðmætatryggingar eignasafns leggjum við fram þá inneign 
sem ráðastafað er til þessara nota með reglubundnum hætti eftir 
markaðsaðstæðum. Auk þess er gripið til ákveðinna viðskipta í 
öryggisskyni. Frekari upplýsingar um einstök atriði er hægt að finna í 
upplýsingablaði um verðmætatryggingu eignasafns á hverjum tíma. 
 
Lock-In 
(7) Tíu prósent reglubundinnar verðmætaaukningar verðmætatryggingar 
eignasafns og fjárfestingaráætlunar í fjárfestingarhugtökunum eru í 
hverjum mánuði tryggð sjálfkrafa sem afrakstur: þau hækka tryggða 
lágmarksinneign (sjá 5. mgr. 2. gr.). Reglubundin verðmætaaukning er hin 
jákvæða verðmætaþróun hlutanna á söfnunartíma sem voru úthlutaðir 
skv. samningi þínum í fjárfestingabréfasafni og í fjárfestingaráætlunum í 
fjárfestingarhugtökunum, og til verður á einum almanaksmánuði. Hvort 
um jákvæða verðmætaþróun sé að ræða reiknum við út með því að bera 
sam virðið við upphaf hvers mánaðar, annars vegar, og virðið við upphaf 
fyrri mánaðar, hins vegar. 
 
Gjöld vegna verðmætatryggingar eignasafns 
(8)  Gjöld vegna verðmætatryggingar eignasafns samanstendur af 
gjöldum við fjárfestingaráætlun í fjárfestingarhugtökunum sem liggur til 
grundvallar sem og innri umskipti á verðmætatryggingu eignasafns og 
gjöldum vegna áhættuvarnar. Þessi gjöld sem og frekari gjöld þriðja aðila 
sem reikningsfærð eru í tengslum við kaup og sölu fjáreigna, stöðluð 
bankagjöld fyrir varðveislu verðbréfa sem og tengd gjöld vegna umsýslu 
og geymslu vegna hugsanlegra skattskulda er skuldfært á 
verðmætatryggingu eignsafns. Nánari upplýsingar varðandi gjöldin er 
hægt að finna í upplýsingablaði um verðmætatryggingu eignasafns eins 
og við á hverju sinni. 
 
Frekari gjöld varðandi fjárfestingaráætlun í fjárfestingarhugtökunum 
(9)  Frekari gjöld vegna fjárfestingaráætlunar í  fjárfestingarhugtökunum 
sem og frekari gjöld þriðja aðila sem reikningsfærður er í tengslum við 
kaup og sölu fjáreigna, stöðluð bankagjöld fyrir varðveislu verðbréfa sem 
og tengd gjöld vegna umsýslu og geymslu vegna hugsanlegra skattskulda 
er skuldfært sem frekari gjöld vegna fjárfestingaráætlunar í 
fjárfestingarhugtökunum. Þessi kostnaður er innifalinn í umsýslukostnaði. 
 
Nánari upplýsingar varðandi kostnaðinn er hægt að finna í 
upplýsingablaði um verðmætatryggingarsjóð eins og þar kemur fram 
hverju sinni . 
 

§ 2 Hvaða bætur greiðum við? 

 

Greiðslur okkar frá upphafi lífeyrisgreiðslu 
 
Ævilangur lífeyrir 
(1)  Ef hinn tryggði - það er sá sem líftryggður er samkvæmt tryggingunni - er á lífi 
við upphaf lífeyrisgreiðslu, þá greiðum við lífeyri á meðan hinn tryggði er 
á lífi. Við greiðum lífeyrinn, eftir því sem um var samið, árlega, á hálfs árs 
fresti, ársfjórðungslega eða mánaðarlega, á umsömdum gjalddögum. 
 
Útreikningur ævilangs lífeyris 
(2)  Við upphaf lífeyrisgreiðslu reiknum við það sem fyrir hendi er sem 

 heildarinneign til viðbótar við 
 úthlutaða hluti í lokaarði 
 úthlutaða varasjóði virðismismunar eða hugsanlega úthlutaða 

lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 

ævilangan tryggðan lífeyri frá þeirri stundu. 
 

Ráðandi hvað varðar útreikningi á verðmætihluta í fjárfestingaráætlun í 
fjárfestingarhugtökunum er kauphallardagur 15. dag þess mánaðar sem 
fer á undan upphafi lífeyrisgreiðslu. Ráðandi hvað varðar fjölda hluta er 
dagurinn þegar lífeyrisgreiðslur hefjast. 
 
Hvort og hversu háum lokaarðshlutum, og lágmarkshlutdeild í 
varasjóðum virðismismunar, verður úthlutað, ræðst alfarið af 
áformum um dreifingu arðs á því tímabili þegar lífeyrisgreiðsla hefst. 
Lokahagnaðarhlutir og lágmarkshlutdeild í varasjóðum 
virðismismunar geta fallið niður að fullu eða að hluta. 
 
Við úthlutun varasjóða virðismismunar er eingöngu tekið mið af 
varasjóðum virðismismunar sem taka skal tillit til, lögum samkvæmt, 
og samkvæmt eftirlitsfyrirmælum um hlutdeild samninga á 
tímapunkti úthlutunar (ráðandi varasjóðir virðismismunar). 
Útreiknað verðgildi ráðandi varasjóðs virðismismunar hverju sinni 
getur verið annað en verðgildi raunverulegra varasjóða virðismunar; 
getur breyst hvenær sem er, getur einnig sveiflast upp og niður í 
verulegum mæli og jafnvel fallið algjörlega niður. 
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Hæð lífeyris sem greiða skal þarf að vera í samræmi við „Ákvæði um 
kostnað og gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.“ . Að öðrum 
kosti fer fram greiðsla inneignar samkvæmt 15. mgr. og samningnum 
lýkur. 
 
(3)  Við útreikninginn notum við reikniforsendur sem í gildi eru um 
lífeyrisgreiðslur í nýgerðum sambærilegum lífeyristryggingum, þar sem 
greiðsla lífeyris hefst strax. 
 
Sambærilegar lífeyristryggingar þar sem greiðsla lífeyris hefst strax eru 
þær tryggingar þar sem 

 gert er ráð fyrir ævilöngum tryggðum lífeyri frá upphafi 
lífeyrisgreiðslu og greiðslu við andlát, 

 ekki er gert ráð fyrir frekari viðbótargreiðslum á lífeyrisgreiðslutíma,  
 ekki er gert ráð fyrir áhættumati við lífeyrisgreiðslur og 
 gert er ráð fyrir reglum um arðshlutdeild frá upphafi lífeyrisgreiðslu, 

og eru efnislega sambærilegar söfnunarlífeyristryggingu þinni. 
 
Ef við - við upphaf lífeyrisgreiðslu - bjóðum ekki upp á neinar 
sambærilegar lífeyristryggingar þar sem greiðsla lífeyris hefst strax, þá 
notum við, við útreikning ævilangs lífeyris, þær reikniforsendur sem við 
myndum nota á þeim tímapunkti við gerð nýrra samninga um 
sambærilega lífeyristryggingu þar sem greiðsla lífeyris hefst strax. Þessar 
reikniforsendur munum við nota við útreikninga samkvæmt viðurkenndum 
reglum tryggingastærðfræði á þeirri forsendu að þær fylgi gildandi 
lagaákvæðum eftirlitsaðila og öðrum reglum sem gilda á hverjum tíma 
einkum opinberri afstöðu sambands þýskra tryggingastærðfræðinga 
(Deutchen Actuarvereinigung e.V. (DAV) – eða afstöðu sambærilegrar 
óháðrar stofnunar - sem annast útreikninga á uppsöfnuðum varasjóði 
vegna nýgerðra sambærilegra trygginga sem fylgja hinum tilskipaða 
reikningsgrundvelli í samsvarandi nýjum samningum.      
 
Tryggður lágmarkslífeyrir 
(4)  Ef ævilangur lífeyrir samkvæmt 2. mgr. er lægri en tryggður lífeyrir 
eins og hann er tilgreindur í tryggingarskírteini, greiðum við þér í hans 
stað þennan tryggða lágmarkslífeyri.  
 
Tryggður lágmarkslífeyrir ræðst fyrst og fremst af umsömdu 
tryggingarstigi (6. Mgr.). 
 
Ef tryggður lágmarkslífeyrir sem greiða skal nær ekki lágmarksupphæð 
samkvæmt liðnum „Ákvæði um gjöld og gjaldskrárháðar takmarkanir 
samkvæmt 24. gr.“, fer fram greiðsla inneignar samkvæmt 15. mgr. og 
samningnum lýkur. 
 
Tryggð lágmarksinneign við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
(5)  Við útreikning á ævilöngum lífeyri samkvæmt 2. mgr. er að minnsta 
kosti heildarinneignin við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu til 
ráðstöfunar: 

 samanlögð upphæð greiddra iðgjalda vegna lífeyristryggingarinnar 
við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu að teknu tilliti til umsamins 
tryggingarstigs að viðbættum 

 afrakstri sem fyrir hendi er úr Lock-In við væntanlegt upphaf 
lífeyrisgreiðslu (7. mgr.) að viðbættum 

  bónusiðgjöldum sem fyrir hendi eru til hækkunar lágmarksinneignar 
(8. mgr.; sjá ákvæði um arðshlutdeild samkvæmt tölul. 2.1, 3. mgr., 
6. gr.).  

 
Heildarinneign umfram það getum við ekki tryggt. Iðgjaldahlutar vegna 
innifalinna viðbótartrygginga eru ekki innifaldir í tryggðum iðgjöldum við 
væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 
Þær reikniforsendur sem í gildi eru í reynd við upphaf 
lífeyrisgreiðslu og eru ráðandi fyrir útreikning ævilangs lífeyris eru 
ekki þekktar. Ef þær reynast óhagstæðari en reikniforsendurnar sem 
lágu til grundvallar við samningsgerð– sem lægri lágmarksvextir eða 
verulega auknar ævilíkur – geta verðgildin orðið lægri. 
 
Tryggingarstig 
(6)  Það er komið undir tryggingarstigi hversu mörg prósent 
eingreiðsluiðgjalds sem greitt er verði til ráðstöfunar við myndun tryggðs 
lágmarkslífeyris við fyrsta mögulega upphaf greiðslu lífeyris. Fastákveðnu 
tryggingarstigi verður ekki breytt.  
 
Lock-In við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
(7)  Með verðhækkun hlutarins í fjárfestingaráætlun í 
fjárfestingarhugtökunum sem verður áður en lífeyrisgreiðslur hefjast getur 
á sér stað verðmætaaukning.  
 

Við athugum mánaðarlega hvort um verðmætaaukningu sé að ræða. Í því 
skyni berum við á fyrsta kauphallardegi viðkomandi almanaksmánaðar 
saman verðgildi þeirra hluta í fjárfestingaráætlun í 
fjárfestingarhugtökunum, sem úthlutað var samkvæmt samningnum og 
verðgildi þeirra á fyrsta kauphallardegi undangengins almanaksmánaðar.  
Verðmætaaukning er til staðar ef verðgildið í lok mánaðar er hærra en í 
byrjun mánaðar. Þá hækkar tryggð lágmarksinneign við væntanlegt 
upphaf lífeyrisgreiðslu um tíu prósent viðkomandi verðmætaaukningar 
(Lock-In við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu). 
 
Vegna Lock-In hækkar tryggður lágmarkslífeyrir ekki (4. mgr.). 
 
Bónusiðgjöld við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
(8)  Tryggð lágmarksinneign hækkar fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu um 
lágmarkshækkandi  bónusiðgjöld samkvæmt ákvæðum um arðshlutdeild 
samkvæmt tölul. 2.1, 3. mgr. 6. gr. 
 
Bónusiðgjöld hækka ekki tryggðan lágmarkslífeyri (4. mgr.). 
 
Sveigjanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
(9)  Upphaf lífeyrisgreiðslu er sveigjanlegt: 

 Væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu 
(10)  Í upplýsingapakka undir tölulið II.2 (Almennar 
tryggingarupplýsingar „Upplýsingar um tryggingargreiðslu sem í boði 
er“) og í tryggingarskírteini tilgreinum við umsamið væntanlegt 
upphaf lífeyristöku. 

 
Skilyrði upphafs lífeyrisgreiðslu á þeim tíma er, að umsókn þar að 
lútandi berist okkur í síðasta lagi einum mánuði fyrir væntanlegt 
upphaf lífeyristöku. Að öðrum kosti hefst framlengingartími sjálfkrafa 
(12. málsgrein). 

 
 Fyrsta mögulega upphaf lífeyrisgreiðslu 

(11)  Þó er hægt að taka lífeyrisgreiðslu út fyrr en ætlað var strax á 
sveigjanlegum lífeyristökutíma, við upphaf hvers mánaðar. Í því tilviki 
greiðum við ævilangan lífeyri hins tryggða í fyrsta skipti á 
útborgunartíma, ef hinn tryggði er þá á lífi. Í því tilviki skerðist 
tryggður lágmarkslífeyrir samkvæmt 4. mgr. í samræmi við 
tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 

 
Skilyrði upphafs lífeyrisgreiðslu á þeim tíma er, að umsókn þar að 
lútandi berist okkur í síðasta lagi einum mánuði fyrir væntanlegt 
upphaf lífeyristöku. Að öðrum kosti hefst lífeyrisgreiðsla ekki fyrr en 
fyrsta dag næsta mánaðar þar á eftir. 

 
Sveigjanlegur lífeyristökutími varir í fimm ár hið mesta. Upphaf og 
endi sveigjanlegs lífeyristökutíma sem og lífeyri árlega á 
samningsdegi tryggingarinnar er að finna í upplýsingapakka undir 
tölulið II.2 (Almennar tryggingarupplýsingar „Upplýsingar um 
tryggingargreiðslu sem í boði er“) og í tryggingarskírteini. Hæð 
lífeyris á mánaðarlegum útborgunartímum milli samningsdaga 
tryggingarinnar finnum við í samræmi við tryggingastærðfræðilegar 
meginreglur. 
Ef lífeyrisgreiðsla er tekin út fyrr en ætlað var, lýkur á útborgunardegi 
viðbótartryggingum sem enn eru innifaldar. 

 
 Síðasta mögulega upphaf lífeyrisgreiðslu 

(12)  Ef lífeyrisgreiðsla var ekki tekin út við væntanlegt upphaf 
lífeyristöku, framlengist söfnunartími sjálfkrafa til loka 
framlengingartíma. Ef í samningum var samið um reglubundnar 
iðgjaldsgreiðslur fram að væntanlegu upphafi lífeyristöku, 
framlengist iðgjaldsgreiðslutími á sama hátt. 

Hægt er að taka lífeyrisgreiðslu út á sveigjanlegum lífeyristökutíma, 
við upphaf hvers mánaðar. Í því tilviki greiðum við frestaðan lífeyri í 
fyrsta skipti á útborgunartíma, ef hinn tryggði er þá á lífi. Við 
reglubundnar iðgjaldsgreiðslur hækkar tryggð lágmarksinneign, 
samkvæmt 5. mgr., um greidd iðgjöld eftir væntanlegt upphaf 
lífeyrisgreiðslu inn á söfnunarlífeyristrygginguna. Tryggðan 
lágmarkslífeyri (4. mgr.) reiknum við út að nýju í samræmi við 
viðurkenndar tryggingastærðfræðilegar meginreglur. Þá helst hann 
að minnsta kosti jafn hár og um samdist í upphafi. 
 
Skilyrði fyrir úttekt frestaðrar lífeyrisgreiðslu er, að umsókn þar að 
lútandi berist okkur í síðasta lagi einum mánuði fyrir umbeðna 
dagsetningu. Að öðrum kosti hefst frestuð lífeyrisgreiðsla ekki fyrr en 
fyrsta dag næsta mánaðar þar á eftir. 
 
Framlengingartími varir í mesta lagi fram að 85.  afmælisdegi hins 
tryggða. Upphaf og endi framlengingartíma sem og lífeyri á 
samningsdegi tryggingarinnar hverju sinni er að finna í 
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upplýsingapakka undir tölulið II.2 (Almennar tryggingarupplýsingar 
„Upplýsingar um tryggingargreiðslu sem í boði er“) sem og í 
tryggingarskírteini. 

 
(13)  Í síðasta lagi við væntanlegt upphaf lífeyristöku lýkur inniföldum 
viðbótartryggingum. Þetta á einnig við ef upphafi lífeyristöku er frestað 
fram í framlengingartíma. Iðgjöld viðbótartrygginganna falla niður. 
 
Tryggð hækkun lífeyris 
(14)  Ef samið var um hækkun lífeyris eftir upphaf lífeyrisgreiðslu hækkar 
áunninn tryggður lífeyrir árlega um umsamið prósentustig. Fyrsta hækkun 
gerist við upphaf annars árs lífeyrisgreiðslu. 
 
Greiðsla inneignar 
(15)  Hægt er að fara fram á að í stað lífeyris greiðum við heildarinneign, 
sem fyrir hendi er, sem eina greiðslu (greiðsla inneignar) á gjalddaga 
fyrstu lífeyrisgreiðslu, ef hinn tryggði er þá á lífi. 
 
Skilyrði þessa er, að umsókn um greiðslu inneignar berist okkur í síðasta 
lagi tveimur mánuðum fyrir gjalddaga fyrstu lífeyrisgreiðslu. 
 
Með greiðslu inneignarinnar lýkur samningnum. Greiðslu inneignar innum 
við af hendi á grundvelli verðgildis heildarinneignar (sjá 5. mgr. 1. gr.). 
Ráðandi við útreikning á verðmæti hluta er kauphallardagurinn fyrir 15. 
dag þess mánaðar sem fer á undan greiðslu inneignar. Ráðandi hvað 
varðar fjölda hluta er dagurinn þegar inneign er greidd. Við innum þó af 
hendi tryggða greiðslu inneignar, hið minnsta (sjá 5. mgr.). 
 

Greiðsla inneignar af okkar hálfu, ef um alvarlegan sjúkdóm 
er að ræða (Dread-Disease-Option) gildir ekki um 
bakábyrgðartryggingu í tengslum við lífeyristryggingu á 
vegum fyrirtækis 
 
(16)  Ef hinn tryggði veikist af alvarlegum sjúkdómi á söfnunartíma má, 
fyrir upphaf lífeyristöku, fara fram á greiðslu inneignar sem nemur 
upphæð heildarinneignar (sjá 5. mgr. 1. gr.). Þetta á ekki við, ef samið var 
um að samningurinn væri í tengslum við lífeyristryggingu á vegum 
fyrirtækis. 
 
Umsókn um greiðslu, ásamt staðfestingu á alvarlega sjúkdómnum, þarf 
að berast okkur í síðasta lagi daginn fyrir umbeðinn útborgunardag. 
Útborgunardagur má ekki vera síðar en tveimur árum eftir að alvarlegi 
sjúkdómurinn kom upp. Greiðslu inneignar innum við af hendi á grundvelli 
heildarinneignar sem fyrir hendi er á fyrsta degi síðasta mánaðar fyrir 
útborgunardag. 
 
Með greiðslu inneignarinnar lýkur samningnum. 
 
Alvarlegir sjúkdómar, í skilningi þessara skilmála, sem þarfnast 
staðfestingar sérfræðilæknis, á ykkar kostnað, eru: 

 Hjartaáfall 
Óafturræk skemmd í hjartavöðva vegna bráðrar stíflu í kransæð. 
Sjúkdómsgreininguna skal staðfesta með hefðbundnum verkjum fyrir 
brjósti, hækkuðum rannsóknagildum sem eru einkennandi fyrir 
hjartavöðva (ensím) og nýjar niðurstöður hjartalínurits sem sýni 
breytingar, dæmigerðar fyrir hjartaáfall. Heilkenni bráðrar hjartabilunar 
eru undanskilin. 

 

 Heila- og mænusigg 
Afmýlandi sjúkdómur í miðtaugakerfinu með óafturrækri hefðbundinni 
vanstarfsemi tauga og hefðbundnum sjúkdómsvöldum sem staðfesta 
skal með viðeigandi myndgreiningartækni. 

 

 Heilablóðfall 
Heilablóðfall vegna heilablæðingar eða blóðtappa í heila af völdum 
stíflu eða rofs í heilaæð eða sem afleiðing blóðreks frá öðrum líffærum. 
Hjartaslagið verður að hafa leitt til skyndilegrar langvarandi 
vanstarfsemi tauga. Taugaskemmdirnar verða að hafa staðið yfir 
sannanlega í að minnsta kosti sex vikur frá hjartaslaginu og horfurnar 
á að þær séu til frambúðar verið staðfestar. 

 

 Nýrnabilun 
Varanleg nýrnabilun beggja nýrna (lokastig nýrnabilunar) sem krefst 
stöðugrar blóðskilunar eða nýrnaígræðslu. 
 
 Blinda 
Algert og ólæknanlegt sjónleysi á báðum augum. Það telst einnig blinda 
ef sjónskerpan nær á hvorugu auganu meira en 1/50, jafnvel þótt horft 
sé með báðum augum. 

 

 Heyrnartap 
Algert og ólæknanlegt heyrnartap á báðum eyrum. 
Heyrnarskerðing,sem nemur að minnsta kosti 90 prósentum án 
möguleika á leiðréttingu með heyrnartæki, jafngildir heyrnartapi. 

 

 Þverlömun 
Mænuskaði og alger og varanleg lömun beggja neðri útlima. 

 

Greiðslur okkar við andlát hins tryggða 
 
Greiðsla við andlát fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu 
(17)  Ef hinn tryggði andast fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu, greiðum við þá 
heildarinneign, sem fyrir hendi er, á fyrsta degi næsta mánaðar eftir 
andlátsmánuðinn, en að minnsta kosti samanlagða upphæð greiddra 
iðgjalda og viðbótargreiðslna fram að því. Hér er ekki tekið tillit til 
iðgjaldshluta fyrir innifaldar viðbótartryggingar og hugsanlegra 
bónusiðgjalda (sjá 8. mgr.). 
 
Við útreikning á dánarbótum finnum við verðgildi hlutatengdrar inneignar 
á síðasta kauphallardegi fyrir 15. dag andlátsmánaðar. Berist 
andlátstilkynning ekki fyrr en eftir þann tíma, er næsti kauphallardagur eftir 
móttöku tilkynningar ráðandi. Öryggisinneign finnum við miðað við fyrsta 
dag næsta mánaðar eftir andlátsmánuð. Við ákvörðun fjölda viðkomandi 
hluta er andlátsdagur ráðandi. 
 
Greiðsla við andlát eftir upphaf lífeyrisgreiðslu 
(18)  Ef hinn tryggði andast eftir upphaf lífeyrisgreiðslu greiðum við 
umsamda inneign við andlát að frádregnum greiddum tryggðum lífeyri 
fram að andláti (eftirstöðvar inneignar við andlát). 
 
Ef ekki var samið um greiðslu við andlát, innum við enga greiðslu af hendi, 
og samningi lýkur. 
 
Upphæð umsaminnar greiðslu við andlát er að finna í upplýsingapakka 
undir tölulið II.2 (Almennar tryggingarupplýsingar „Upplýsingar um 
tryggingargreiðslu sem í boði er“) sem og í tryggingaskírteini. 
 

Greiðslur úr hagnaðarhlutdeild 
 
1Afgerandi fyrir heildarafrakstur samningsins fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu 
er þróun fjárfestingabréfasafns. Auk þess veitum við þér hlutdeild í arði 
og varasjóðum virðismismunar (sjá 6. gr.). 
 
Reikniforsendur  
 
(20) Öryggisinneign er ávöxtuð með lágmarksvöxtum sem nema 0,15 
prósentum á ári. 
(21)  Við útreikning á tryggðum lágmarkslífeyri (4. mgr.) beitum við 
reikniforsendum á tímapunkti samningsgerðar, þ.e.a.s. lágmarksvextina 
0,7 prósent á ári, og blandaða dánartöflu fyrirtækisins á grundvelli 
dánartöflu DAV 2004 R sem lögð var fram hjá eftirlitsstofnun. 
 
Ef tryggður lágmarkslífeyrir er hækkaður, með viðbótargreiðslum eða 
iðgjaldshækkun sem ekki var áformuð, getur komið til þess að notaðar 
verði fráviksreikniforsendur. Þær eru tilgreindar í 3. mgr. og 13. mgr. 4. gr. 
 
(22)  Um útreikning ævilangs lífeyris við upphaf lífeyrisgreiðslu gildir 3. 
mgr. 
 

§ 3  Hvernig er ráðstöfun iðgjalda, frádrætti 
kostnaðar, áætlun um verðmætatryggingu og 
útreikningi á verðmæti hluta háttað? 

 
Iðgjaldstengdur kostnaður 
(1)  Iðgjöld og viðbótargreiðslur, að frádregnum samningsgerðarkostnaði 
og iðgjaldabundnum umsýslukostnaði - eins og kveðið er á um í gjaldskrá 
iðgjaldaútreiknings - bókfærast á heildarinneignina, í samræmi við áætlun 
um verðmætatryggingu (5. mgr.) þegar iðgjald gjaldfellur. 
 
Heildarinneignarbundinn umsýslukostnaður 
(2)  Gjaldskrárbundinn, iðgjaldsóháðan umsýslukostnað drögum við í 
upphafi hvers mánaðar, hlutfallslega, frá öryggisinneign og hlutatengdri 
inneign (sjá 4. mgr. 1. gr.). 
 
Áætlun um verðmætatryggingu 
(3)  Heildarinneign samanstendur af öryggisinneign og hlutatengdri 
inneign. Hlutatengd inneign samanstendur af hlutum í 
fjárfestingarhugtökunum (sjá 5. mgr., 1. gr.). 
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Ávallt hinn fyrsta dag mánaðar verður heildarinneign sem og gjaldfallin 
iðgjöld, svo og hugsanlegar viðbótargreiðslur skv. 2. mgr. 4. gr. sem og 
bónusiðgjöld skv. 7. mgr. 2. gr. samkvæmt ákvarðaðri verðmætatryggingu 
eftir tryggingastærðfræðilegum grundvallarreglum skipt niður á 
heildarinneignir, þannig að tryggð lágmarksinneign gengur til 
væntanlegrar byrjunar töku lífeyris og til að greiða áfallandi 
umsýslukostnað. Sundurliðunin ræðst t.d. af hæð heildarinneignar, 
tímanum sem eftir er fram að væntanlegu upphafi lífeyristöku og af 
gengisþróun hlutanna hverju sinni. 
 
Við fyrstu sundurliðun við upphaf tryggingar er verðgildinu sem kveðið er 
á um varðandi hlutatengdu inneignina ekki varið í umrædda hluti í einn 
mánuð, heldur í fjárfestingasjóð sem tekur mið af peningamörkuðum. 
Gengisþróun verðmætatryggingar getur leitt til þess, að í öryggisinneign 
eða í hlutaheildarinneign í verðmætatryggingu sé til staðar inneign sem 
ekki er þörf á til að ábyrgjast tryggða lágmarksinneign eða til að rísa undir 
umsýslukostnaði. Þessi inneign verður síðan fjárfest samkvæmt 
fjárfestingaráætlun í fjárfestingarhugtökunum samkvæmt þeirri skiptingu 
sem valin hefur verið. Á hinn bóginn verða hlutar hlutaheildarinneignar 
fjárfestingaráætlunar í fjárfestingarhugtökunum umbreytt í öryggisinneign 
og hver um sig í hlutaheildareign verðmætatryggingarsjóðs, þegar það 
t.d. vegna gengisþróunar verðmætatryggingarsjóðs er nauðsynlegt í því 
skyni að tryggja lágmarksinneign til lengri tíma.  
 
Skiptingin fer þannig fram, að samtala öryggisinneignar að viðbættum 
vöxtum fram að mánaðarlokum með vöxtum sem nema 0,7 prósentum (á 
framlengingarstigi er þó vaxtafrávik sem nemur 0,15 prósentum) og virði 
minnstu væntanlegu hlutatengdu inneignar við mánaðarlok eða í 
hlutaheildareign verðmætatryggingarsjóðs samsvari að minnsta kosti 
núvirði tryggðrar lágmarksinneignar við lok mánaðar. Þá er aðeins tekið 
tillit til greiddra iðgjalda fram að þeim tíma, og afraksturs sem fyrir hendi 
er úr Lock-In, sem og  bónusiðgjalda sem fyrir hendi eru til hækkunar 
lágmarksinneignar. Núvirði er reiknað með vaxtastigi sem nemur 0,7 
prósentum, þar sem að hluta til verður einnig tekið tillit til kostnaðar sem 
tekinn verður af heildarinneign í framtíðinni. 
 
Hafi inneign einu sinni verið úthlutað til öryggisinneignar verður hún þar í 
grundvallaratriðum fram að byrjun töku lífeyris. Þó samt að svo miklu leyti 
sem inneignin reiknuð með vaxtastigi sem nemur 3 prósentum fer yfir 
núvirði lágmarksgreiðslu  kunna umskipti yfir í hlutaheildarinneign 
verðmætatryggingarsjóðs eða í fjárfestingaráætlun í 
fjárfestingarhugtökunum að fylgja í kjölfarið. 
 
Ef hlutaheildarinneign er samsett úr meira en einni fjárfestingaráætlun, 
fylgir því að hún er færð úr núverandi hlutaheildarinneign innan ramma 
verðmætatryggingarfjárfestingar í hlutfalli við virði hlutar í 
fjárfestingaráætlun í fjárfestingarhugtökunum hjá hlutaheildarinneign 
fjárfestingaráætlunarinnar. 
 
Heildarinneign er hægt að fjárfesta að öllu leyti í öryggisinneign, en einnig 
að öllu leyti í hlutatengdri inneign. 
 
Útreikningur á verðmæti hluta í fjárfestingabréfasafni 
1Andvirði þeirra hluta í fjárfestingabréfasafni sem koma í hlut samningsins 
fæst með því að margfalda fjölda hluta með verðgildi eins hluta. Verðgildi 
eins hluta ræðst af verðmætaþróun þeirra eigna sem liggja til grundvallar 
hverju sinni. Þá er lagt til grundvallar hlutarvirði á viðkomandi 
kauphallardegi. Við matið er ráðandi kauphallardagurinn við innborgun 
eða úttekt, eða næsti þar á eftir. 
 
(5) Ef afrakstur úr hlutum sem eru í fjárfestingabréfasafninu er ekki 
greiddur út, rennur hann beint til fjárfestingarhugtaka, eða 
fjárfestingarsjóða sem valdir voru, og eykur þannig verðgildi hlutanna. 
Með útgreiddum afrakstri fjárfestingaráætlunar í fjárfestingarhugtökunum 
kaupum við hluti í sömu fjárfestingaráætlun fjárfestingarhugtökunum sem 
við umsvifalaust á úthlutunartíma í tengslum við fáanlega 
hlutaheildarinneign hinnar sömu fjárfestingaráætlunar færum við samning 
þeirra hlutfallslega til inneignar. 
 

§ 4  Hvaða aðrir kostir eru í boði? 

 
(1)  Á umræddum tímapunktum eru eftirfarandi kostir í boði: 
 
Valkostir fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu 
 
Viðbótargreiðsla 

(2)  Í samningum með reglubundnum iðgjaldsgreiðslum er á umsömdum 
iðgjaldsgreiðslutíma og fram að upphafi sveigjanlegs lífeyristökutíma, í 
mesta lagi þar til fimm ár eru í væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu, greitt 
frekari iðgjöld (viðbótargreiðslur) á fyrsta degi hvers mánaðar. 
Viðbótargreiðsla má hvorki vera lægri né hærri en tilgreindar lágmarks- 
og hámarksupphæðir í liðnum „Ákvæði um kostnað og gjaldskrárháðar 
takmarkanir samkvæmt § 24“.  
 
Viðbótargreiðslur á öðrum tímum eða utan tilgreindra upphæða þarfnast 
sérstaks samkomulags við okkur. 
 
(3)  Viðbótargreiðslur hækka tryggða lágmarksinneign samkvæmt 5. mgr. 
2. gr. Tryggður lágmarkslífeyrir (sjá 4. mgr. 2. gr.) reiknum við út á ný eftir 
viðbótargreiðslu í samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 
Við þann útreikning beitum við alltaf þeim reikniforsendum sem lagðar 
voru til grundvallar við samningsgerð (sjá 21. mgr. 2. gr.).  

 
Til að tryggja að ávallt sé hægt að standa við greiðsluskuldbindingar er 
okkur þó heimilt að leggja til grundvallar þær reikniforsendur sem notaðar 
eru á hækkunarstundu við gerð nýrra tryggingarsamninga sem eru sömu 
tegundar og samningur þinn (réttmætar reikniforsendur). Skilyrði fyrir því 
að beita réttmætum reikniforsendum er, að þær endurspegli hverju sinni 
fyrirmæli um reikniforsendur við gerð nýrra samninga, samkvæmt gildandi 
lögboðnum eftirlitsfyrirmælum og öðrum  ákvæðum eða opinberum 
yfirlýsingum Þýska tryggingafræðingafélagsins (DAV). Við upplýsum þig 
um innleiðingu réttmætra reikniforsendna ásamt tilkynningu um hækkun. 
Leiðrétting á reikniforsendum hefur ekki áhrif á áorðnar hækkanir á 
greiðslum vegna viðbótargreiðslna. 
 
Ef samið var um innifaldar viðbótartryggingar hækka greiðslur úr þeim 
ekki við viðbótargreiðslu. 
 
Innifaldar viðbótartryggingar 
(4)  Hægt er að fara fram á að við samninginn bætist 

 starfsörorku-viðbótartrygging, 
 viðbótartrygging vegna andláts af slysförum 
 Risiko-áhættu-viðbótartrygging 

þegar við á þeim tíma þegar gengið er frá samningnum bjóðum þér 
lífeyristryggingu og gildandi reikniforsendur hafa ekki breyst 
 
Viðbótin getur verið bundin fyrirvara um heilbrigðis og áhættumat. 
 
Skilyrði fyrir viðbót er, að umsókn þar að lútandi berist okkur í síðasta lagi 
einum mánuði fyrir umbeðna viðbótarstund. 
 
Um innifalda viðbótartryggingu gilda á þeim tíma þegar gengið var frá 
samningi um lífeyristryggingu þína gilda reikniforsendur, gjaldskrár, 
tryggingaskilmálar og hinn reiknaði aldur hins tryggða þegar viðbótin tók 
gildi. 
 
Umbreyting í aðra lífeyristryggingar-gjaldskrá 
(5)  Hægt er að fara fram á það einu sinni að samningnum í heild verði 
breytt í söfnunarlífeyristryggingu eftirfarandi gjaldskráa: 

 Söfnunarlífeyristrygging með ævilangri lífeyristryggingu með eða án 
breytilegri lágmarksgreiðslu Rente FlexVario 

 Söfnunarlífeyristrygging með ævilangri lífeyristryggingu með 
lágmarkslífeyri Rente Garant. 

 
Umbreytinguna má gera fyrsta dag hvers mánaðar fyrir upphaf 
lífeyrisgreiðslu. Skilyrði þessa er, að slíkar gjaldskrár séu í boði á 
umbeðnum tíma varðandi nýskráningu, og að umsókn um umbreytingu 
berist okkur í síðasta lagi einum mánuði fyrir umbeðinn dag. Að öðrum 
kosti gerist umbreyting ekki fyrr en fyrsta dag næsta mánaðar þar á eftir. 
 
Þó er ekki hægt að fara fram á umbreytingu ef  

 Söfnunarlífeyristryggingu með eða án breytilegrar lágmarksgreiðslu  
Rente FlexVario eða 

 Söfnunarlífeyristryggingu með lágmarkslífeyri Rente Garant 
 
hafði áður verið umbreytt í þennan samning. 
 
Við umbreytinguna haldast iðgjaldsupphæð, iðgjaldsgreiðsluaðferð og 
væntanlegt upphaf lífeyristöku óbreytt. 
 
Greiðslur nýju lífeyristryggingarinnar reiknum við út í samræmi við 
tryggingastærðfræðilegar meginreglur á grundvelli nýju gjaldskrárinnar og 
þeirra reikniforsendna sem gilda um nýja samninga, sem og að teknu tillit 
til heildarinneignar sem fyrir hendi er á umbreytingardegi.  
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Við umbreytinguna er hægt að halda núverandi tryggingarvernd 
innifalinnar starfsörorku- eða örorku-viðbótartryggingar óbreyttri, án 
endurnýjaðrar læknisskoðunar. Iðgjaldsupphæð viðbótartryggingar 
reiknum við út á grundvelli nýju gjaldskrárinnar og gildandi 
reikniforsendna fyrir nýja samninga, að teknu tillit til heildarinneignar sem 
fyrir hendi er á umbreytingardegi, að teknu tilliti til útreiknaðs aldurs hins 
tryggða, að teknu tilliti til iðgjaldsgreiðslutíma sem eftir er og að teknu tilliti 
til ákvarðana okkar varðandi samþykki við upphaflega tryggingu. 
 
Að umbreytingu lokinni koma frekari breytingar ekki til greina. 
 
(6)  Frá umbreytingu gilda almennir og sérstakir skilmálar um nýju 
gjaldskrána. Umsamin sérstök samningsbundin samkomulög og 
yfirlýsingar haldast áfram óbreytt. 
 
Greiðsla inneignar að hluta til 
– gildir ekki um bakábyrgðartryggingu í tengslum við lífeyristryggingu á 
vegum fyrirtækis 
(7)  Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu má, á fyrsta degi hvers mánaðar, fara 
fram á úttekt inneignar að hluta til, ef hinn tryggði er þá á lífi. 
Skilyrði er, að umsókn um útborgun inneignar að hluta til berist okkur í 
síðasta lagi einum mánuði umbeðinn dag. Að öðrum kosti gerist útborgun 
inneignar að hluta til ekki fyrr en fyrsta dag næsta mánaðar þar á eftir. 
Þetta á ekki við, ef samið var um að samningurinn væri 
bakábyrgðartrygging í tengslum við lífeyristryggingu á vegum fyrirtækis. 
 
Útborgun inneignar að hluta til innum við af hendi á grundvelli verðgildis 
heildarinneignar. Ráðandi við útreikningi á verðmæti hluta er 
kauphallardagurinn fyrir 15. dag þess mánaðar sem fer á undan 
útborgunartíma útgreiðslu inneignar að hluta til. Ráðandi hvað varðar 
ákvörðun um fjölda hluta er útborgunartíminn. 
 
Útborgaða fjárhæð tökum við úr heildarinneign sem fyrir hendi er á 
útborgunartíma. Þegar um útborgun inneignar að hluta til er að ræða 
skerðist tryggð lágmarksinneign (sjá 5. mgr. 2. gr.) hlutfallslega, í 
samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur; Sama á við um 
greiðslu vegna dauðsfalls (sjá 17. mgr. 2.gr.). Tryggðan lágmarkslífeyri 
(sjá 4. mgr. 2. gr.) reiknum við út á ný í samræmi við 
tryggingastærðfræðilegar meginreglur.  
 
Ef umsaminn iðgjaldsgreiðslutími er ekki liðinn þegar útborgun inneignar 
að hluta til fer fram þarf, eftir útborgun, að greiða iðgjöldin í óbreyttri mynd. 
 
Aðeins er hægt að fara fram á útborgun inneignar að hluta til, ef bæði 
úttektarupphæð og eftirstöðvar heildarinneignar hverju sinni ná 
lágmarksupphæðinni samkvæmt liðnum „Ákvæði um kostnað og 
gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.“ . 
 
Eftir útborgun inneignar að hluta til upplýsum við um hæð lækkaðra 
greiðslna í viðauka við tryggingarskírteinið. 
 
Áformuð iðgjaldshækkun innifalin, ásamt breytingu 
(8)  Kveði samningur þinn á um reglulega greiðslu iðgjalda getur þú farið 
fram á það einu sinni í upphafi hvers tryggingarárs að í samningnum 

 verði áformuð hækkun iðgjalds innifalin eða að 
 umsamin prósenta innifalinnar áformaðrar hækkunar iðgjalds verði 

hækkuð. 
 
Við upphaf tryggingarárs er hægt að fara fram á að prósenta áformaðrar 
hækkunar á iðgjaldi verði skert. 
 
Ef viðbótartrygging er innifalin ræðst viðbót við áformaða hækkun, og 
hækkun umsaminnar prósentu innifalinnar hækkunar iðgjalds, af 
læknisskoðun. 
 
(9)  Nánar um áformaða iðgjaldshækkun er að finna í sérstökum 
skilmálum vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar Rente 
WachstumGarant með áformaðri hækkun iðgjalda og greiðslna. 
 
Iðgjaldshækkun sem ekki var áformuð 
(10)  Kveði samningur þinn á um reglulega greiðslu iðgjalda getur þú farið 
fram á það í síðasta lagi fimm árum fyrir fyrsta mögulega upphaf 
lífeyrisgreiðsla (sjá 11. mgr. 2. gr.) er á næsta gjalddaga hægt að fara 
fram á að iðgjald vísitölumiðaðrar söfnunarlífeyristryggingar Rente 
WachstumGarant, og iðgjaldsundanþágu  í tengslum við innifalda 
starfsörorku- eða örorku-viðbótartryggingu, hækki um allt að 20 prósent 
af iðgjaldi fyrra árs, þó að hámarki upp í 3.000,00 evra ársiðgjald.  
 
Á fyrstu fimm árum frá upphafi tryggingar er hægt að hækka iðgjald um 
meira en 20 prósent af iðgjaldi fyrra árs. Skilyrði þessa er þó, að fyrsta 

iðgjald nemi enn 10 prósentum hækkaða iðgjaldsins. Hækkað ársiðgjald 
má ekki vera hærra en 3.000,00 evrur. 
 
(11)  Ef samningurinn var gerður sem bakábyrgðartrygging í tengslum 
við lífeyristryggingu á vegum fyrirtækis, má, í tengslum við aðlögun 
samþykkis þíns vegna lífeyrissamnings fyrirtækis, - í síðasta lagi fimm 
árum fyrir fyrsta mögulega upphaf lífeyrisgreiðslu (sjá 11. mgr. 2. gr.) -, 
fara fram á að iðgjald fyrir lífeyristrygginguna og fyrir iðgjaldsundanþágu, 
í tengslum við   innifalda starfsörorku- eða örorku-viðbótartryggingu, verði 
hækkað upp í allt að 6.000,00 evra ársiðgjald. 
 
Ef ársiðgjald nemur meira en 6.000,00 evrum má hækka iðgjald um 20 
prósent af iðgjaldi fyrra árs. Hækkað ársiðgjald má ekki vera hærra en 
12.000,00 evrur. 
 
(12)  Ef áformuð hækkun iðgjalds var innifalin verður viðkomandi 
umsamin prósenta dregin frá við hámark áformaðrar hækkunar 
samkvæmt 13. eða 14. mgr. 
 
(13)  Óvæntar iðgjaldahækkanir hækka tryggða lágmarksinneign 
samkvæmt 5. mgr. 2. gr.  og greiðslu úr iðgjaldaundanþágu, í tengslum 
við innifalda starfsörorku- eða örorku-viðbótartryggingu. Tryggður 
lágmarkslífeyrir (4. mgr. 2. gr.) reiknum við út á ný eftir iðgjaldshækkun í 
samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 
 
Við þann útreikning beitum við alltaf þeim reikniforsendum sem lagðar 
voru til grundvallar við samningsgerð (sjá 21. mgr. 2. gr.). Til að tryggja 
að ávallt sé hægt að standa við greiðsluskuldbindingar er okkur þó heimilt 
að leggja til grundvallar þær reikniforsendur sem notaðar eru á 
hækkunarstundu við gerð nýrra tryggingarsamninga sem eru sömu 
tegundar og samningur þinn (réttmætar reikniforsendur). Skilyrði fyrir því 
að beita réttmætum reikniforsendum er, að þær endurspegli hverju sinni 
fyrirmæli um reikniforsendur við gerð nýrra samninga, samkvæmt gildandi 
lögboðnum eftirlitsfyrirmælum og öðrum  ákvæðum eða opinberum 
yfirlýsingum Þýska tryggingafræðingafélagsins (DAV). Við upplýsum þig 
um innleiðingu réttmætra reikniforsendna ásamt tilkynningu um hækkun. 
Leiðrétting á reikniforsendum, vegna óvæntra iðgjaldshækkana, hefur 
ekki áhrif á áorðnar hækkanir. 
 
(14) Að undanskilinni iðgjaldsundanþágu í tengslum við innifalda 
starfsörorku- eða örorku-viðbótartryggingu, veldur óvænt iðgjaldshækkun 
ekki því að iðgjöld og greiðslur úr inniföldum viðbótartryggingum hækki – 
t.d. lífeyrir úr starfsörorku- viðbótartryggingu. 
 
Valkostir við upphaf lífeyrisgreiðslu 
 
Breyting, viðbót eða útilokun hvað varðar greiðslur við andlát 

(15)  Við upphaf lífeyrisgreiðslu má fara fram á að  
 við andlát sé samið um inneign (sjá 17. mgr. 2. gr.), eða að 
 umsamin inneign við andlát hækki eða skerðist samkvæmt 

gjaldskrárákvæðum, eða að 
 umsamin inneign við andlát sé útilokuð. 

 
Skilyrði breytingar er, að umsókn þar að lútandi berist okkur í síðasta lagi 
tveimur mánuðum fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 
Eftirlifendalífeyris-viðbótartrygging innifalin 
(16)  Við upphaf lífeyrisgreiðslu má fara fram á að á gjalddaga fyrstu 
lífeyrisgreiðslu (dagsetning viðbótar) sé eftirlifendalífeyris-
viðbótartrygging innifalin, vegna meðtryggðs manns, sem tilgreina skal 
með nafni, svo framarlega sem ekki var samið um dánarbætur eftir upphaf 
lífeyristöku, eða að slíkt sé útilokað. 
 
Skilyrði breytingar er, að umsókn þar að lútandi berist okkur í síðasta lagi 
tveimur mánuðum fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 
Ef hinn meðtryggði andast fyrir dagsetningu viðbótar skal litið svo á, að 
réttur til að bæta viðbótartryggingu eftirlifendalífeyris við hafi ekki verið 
nýttur. 
 
Ef farið var fram á að bæta eftirlifendalífeyris-viðbótartryggingu við, er ekki 
hægt að taka lífeyrisgreiðsluna út fyrir umbeðna dagsetningu viðbótar. 
Þetta á ekki við ef ákvörðun um viðbót er afturkölluð. 
 
Ef eftirlifendalífeyris-viðbótartrygging er innifalin, þarf ekki að greiða 
sérstakt iðgjald fyrir hana. Í stað þess er tekið tillit til viðbótarinnar við 
útreikning á tryggðum greiðslum. Við það skerðist tryggður 
lágmarkslífeyrir (4. mgr. 2. gr.) og lífeyrir sem greiða skal samkvæmt 1. 
mgr. 2. gr. 
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Nýju greiðslurnar reiknum við út í samræmi við tryggingastærðfræðilegar 
meginreglur, að teknu tilliti til útreiknaðs aldurs hins tryggða/hinna tryggðu 
á dagsetningu viðbótar, sem og í samræmi við gildandi reikniforsendur og 
gjaldskrár þegar viðbót tók gildi. Lífeyrir úr eftirlifendalífeyris-
viðbótartryggingu má ekki vera hærri en eftirstöðvar lífeyris. Auk þess 
skulu þessar tvær lífeyrisgreiðslur ná lágmarksupphæðinni sem ákvörðuð 
er í liðnum „Ákvæði um kostnað og gjaldskrárháðar takmarkanir 
samkvæmt 24. gr.“ Að öðrum kosti er ekki hægt að bæta við 
eftirlifendalífeyris-viðbótartryggingu. Ef hinn samtryggði andast eftir 
upphaf greiðslu eftirlifendalífeyris greiðum við ekki frekari greiðslur og 
tryggingunni lýkur. 
 
Útborgun inneignar að hluta til 
- gildir ekki um bakábyrgðartrygging í tengslum við lífeyristryggingu 
á vegum fyrirtækis 
(17)  Við upphaf lífeyrisgreiðslu má fara fram á útborgun inneignar að 
hluta til, ef hinn tryggði er þá á lífi. Þetta á ekki við, ef samið var um að 
samningurinn væri í tengslum við lífeyristryggingu á vegum fyrirtækis. 
 
Skilyrði þessa er, að umsókn um útborgun inneignar að hluta til berist 
okkur í síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu.  
 
Útborgun inneignar að hluta til innum við af hendi á grundvelli verðgildis 
heildarinneignar (sjá 4. mgr. 1. gr.). Ráðandi við útreikningi á verðmæti 
hluta er kauphallardagurinn fyrir 15. dag þess mánaðar sem fer á undan 
útborgun inneignar að hluta til. Ráðandi hvað varðar fjölda hluta er 
dagurinn þegar útborgun inneignar að hluta til er innt af hendi. 
 
Útborgun inneignar að hluta til er tekin af heildarinneigninni. Tryggðan 
lágmarkslífeyri (sjá 5. mgr. 2. gr.) reiknum við út á ný í samræmi við 
tryggingastærðfræðilegar meginreglur. Við upplýsum þig um hæð 
lækkaðs lífeyris.  
 
Ef til útborgunar inneignar að hluta til kemur getum við ekki ábyrgst 
heildarinneign, sem samsvarar hæð umsaminnar prósentu af iðgjöldum 
sem greidd hafa verið fram að því. 
 
Aðeins er hægt að fara fram á útborgun inneignar að hluta til, ef bæði 
úttektarupphæð og eftirstöðvar heildarinneignar og skertur lífeyrir hverju 
sinni ná lágmarksupphæð samkvæmt liðnum „Ákvæði um kostnað og 
gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.“. 
 
Samið er um annars konar lífeyrisskeið 
(18)  Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu má fara fram á að samningurinn taki 
einnig mið af fjármálamörkuðum á lífeyrisskeiðinu eða haldi áfram í 
annars konar lífeyrisskeiði, svo framarlega sem slíkt er í boði við upphaf 
lífeyrisgreiðslu. Lífeyrinn reiknum við þá út á ný, í samræmi við 
tryggingastærðfræðilegar meginreglur, úr heildarinneign sem fyrir hendi 
er við upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 
Skilyrði þessa er, að slík umsókn berist okkur í síðasta lagi tveimur 
mánuðum fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 

Valkostir eftir upphaf lífeyrisgreiðslu 
 
Greiðsla inneignar að hluta til 
– gildir ekki um bakábyrgðartryggingu í tengslum við lífeyristryggingu á 
vegum fyrirtækis 
(19)  Ef samið var um greiðslu við andlát eftir upphaf lífeyrisgreiðslu 
samkvæmt 18. mgr. 2. gr. er, frá upphafi sjötta lífeyrisgreiðsluárs, - 
hvenær sem er, við gjalddaga lífeyrisgreiðslu -, hægt að fara fram á 
útborgun hluta af heildarinneign (útborgun inneignar að hluta til). Þetta á 
ekki við, ef samið var um að samningurinn væri bakábyrgðartrygging í 
tengslum við lífeyristryggingu á vegum fyrirtækis. Útborgun inneignar að 
hluta til er þó í mesta lagi hægt að fara fram á við upphaf þess 
lífeyrisgreiðsluárs, þar sem inntar eru af hendi, í síðasta skipti, 
dánarbætur, þegar um andlát var að ræða. 
 
Skilyrði fyrir útborgun inneignar að hluta til er, að umsókn þar að lútandi 
berist okkur í síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir umbeðna úttekt. 
 
Útborgun inneignar að hluta til er aðeins hægt að fara fram á innan þeirra 
marka sem tilgreind eru í liðnum „Ákvæði um kostnað og gjaldskrárháðar 
takmarkanir samkvæmt 24. gr.“ Hámark umsaminnar úttektarupphæðar, 
að frádregnum þegar greiddum lífeyri, við andlát, takmarkast við 
heildarinneignina. 
 
(20)  Af úttektarupphæðinni reiknast frádrátt sem nemur 2 prósentum. 
 

Frádrátturinn hækkar í 4,5 prósent ef viðmiðunarvextir (21. mgr.) er að 
minnsta kosti 0,5 prósentupunktum hærri en meðalgildi undangenginna 
tíu almanaksára hverju sinni. 
 
(21)  Viðmiðunarvextir samsvara þeim Null-Kupon-Euro-Zinsswapsatz-
skiptasamningakjörum til tíu ára sem Deutsche Bank birtir mánaðarlega. 
 
Fari svo að viðmiðunarvextir verði ekki birtir framar, beitum við áfram, sem 
ráðandi nýja viðmiðunarvexti, þeim viðmiðunarvöxtum sem Bundesbank 
birtir í þeirra stað. Verði þeir ekki birtir, ákvörðum við viðmiðunarvexti til 
vara. Þeir eru ákvarðaðir þannig, að þeir samsvari að mestu leyti, að okkar 
mati, Null-Kupon-Euro-Zinsswapsatz-skiptasamningakjörunum til tíu ára. 
 
(22)  Eftir útborgun inneignar að hluta til reiknum við út, á ný, lífeyri og 
dánarbætur samningsins, með tilliti til eftirstöðva inneignar þegar 
útborgun inneignar að hluta til er innt af hendi, í samræmi við 
tryggingastærðfræðilegar meginreglur. Fyrsta nýútreiknaða lífeyri 
greiðum við þegar útborgun inneignar að hluta til er innt af hendi. 
 

§ 5 Hvenær er hægt að laga samninginn að 
einkahögum þínum? 

 
Hækkun tryggingarverndar (réttur til persónulegrar aðlögunar) - 
gildir ekki um bakábyrgðartryggingu í tengslum við 
lífeyristryggingu á vegum fyrirtækis 
(1)  Hægt er að hækka tryggingarvernd samnings sem ekki var gerðu sem 
bakábyrgðartrygging í tengslum við lífeyristryggingu á vegum fyrirtækis, 
án nýs mats á heilsufari og öðrum áhættuatriðum (læknisskoðun). 
Hækkun er möguleg við eftirfarandi viðburði í lífi hins tryggða - þess sem 

líftryggingin tekur til: 

 Gifting 
 Skilnaður, 
 barnsfæðing eða ættleiðing ófullveðja barns, 
 byrjun í starfi að loknu opinberlega viðurkenndu starfsnámi eða 

háskólanámi, 
 hafið starf sem sjálfstæður atvinnurekandi að aðalstarfi, 
 Niðurfelling skyldutryggingar í lögboðinni lífeyristryggingu 

iðnaðarmanna og sjálfstætt starfandi, 
 í fyrsta skipti er farið fram úr viðmiðunarmörkum við mat á iðgjaldi 

almennrar lífeyristryggingar vegna brúttólaunatekna sem aflað var 
sem launþegi, 

 Hækkun brúttólaunatekna, sem aflað var sem launþegi, um að 
minnsta kosti 10 prósent innan eins árs, 

 stöðug hækkun hagnaðar fyrir skatta, hjá sjálfstætt starfandi, um að 
minnsta kosti 10 prósent á ári undangengin þrjú ár, 

 Taka láns til kaupa á fasteign til eigin nota (kaupverð að minnsta 
kosti 50.000,00 evrur), 

 skerðing lögboðinna áunninna lífeyrisréttinda, lögum samkvæmt, 
 Niðurfelling eða skerðing starfstengds, einkum starfsstéttarbundins, 

lífeyris, eða ellilífeyristryggingar á vegum fyrirtækis. 
 
Sækja þarf um hækkunina innan sex mánaða frá því er atburður átti sér 
stað, og leggja fram viðeigandi skriflega staðfestingu - t.d. í bréfi eða með 

tölvupósti. Að öðrum kosti getur læknisskoðun reynst nauðsynleg. 
 
Ef í gildi eru fleiri en einn líftryggingarsamningur, með rétti til 
persónulegrar aðlögunar, sem tekur til lífs hins tryggða, er aðeins hægt 
að hækka einn samning. Hann ber að tilgreina við fyrstu hækkun. Hina 
samningana verður síðan ekki hægt að hækka. 
 
(2)  Hækkun upphaflega samningsins gerist með aukalegum, nýjum 
samningi. Um hann gilda reikniforsendur, gjaldskrár, tryggingarskilmálar 
og sá útreiknaði aldur hins tryggða sem þá eru í gildi. Lífeyrisgreiðsla nýja 
samningsins má ekki hefjast síðar en 11 mánuðum eftir upphaf 
lífeyristöku upphaflega samningsins. 
 
(3)  Ef ekki er um annað samið gilda um aukalega, nýja samninginn 
umsamin ákvæði og yfirlýsingar, sem og viðtökuréttur og ákvarðanir okkar 
varðandi samþykki, og giltu í upphaflega samningnum. Innifaldar 
viðbótartryggingar upphaflega samningsins hækka ekki. 
(4)  Lífeyrir aukalega, nýja samningsins má ekki vera lægri en 
lágmarkslífeyrir þeirrar gjaldskrár sem þá er í gildi. 
 
(5)  Rétti til hækkunar lýkur, ef 

 hinn tryggði er fullra 50  ára (æviára), 
 eftirstöðvar söfnunartíma upphaflega samningsins eru skemmri en 

12 ár, 
 upphaflegi samningurinn er gerður iðgjaldsfrír eða 
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 ef kemur til starfsörorku eða örorku, þar sem í upphaflega 
samningnum var samið um starfsörorku- eða örorku-
viðbótartryggingu. Eftir  að starfsörorka kemur fram verða hækkanir 
sem búið er koma í gegn afturvirkar. 

 

§ 6  Hvernig myndast arðshlutdeild? 

 
(1)  Samningurinn á beina hlutdeild í verðmætaþróun 
fjárfestingabréfasafnsins (sjá 1. mgr. 1. gr.). Auk þess á samningurinn 
alltaf rétt á arði. Umfang og viðmiðunargrundvöllur arðshlutdeildar ræðst 
af gildandi útgáfu ríkjandi lögboðinna reglna, hverju sinni, þegar úthlutun 
fer fram, nú 153. gr. laga um tryggingasamninga (VVG). Samkvæmt 
núgildandi útgáfu 153. gr. VVG tekur arðshlutdeild til hlutdeildar í arði og 
varasjóðum virðismismunar. Arður og varasjóðir virðismismunar eru 
fundnir samkvæmt fyrirmælum verslunarlaga og birtast árlega í 
ársskýrslu. Arðshlutdeild getur einnig numið núll evrum (4. mgr.). 
 
Við útskýrum, 

 hvernig arðshlutdeild tryggingartaka í heild sinni er fundin (2. mgr.). 
 hvernig arðshlutdeild samningsins er fundin (3. mgr.) og 
 hvers vegna ekki er hægt að ábyrgjast hæð arðshlutdeildar og hvers 

vegna hún getur líka numið núll evrum (4. mgr.). 
 
(2)  Hvernig finnum við arðshlutdeild tryggingartaka í heild sinni? 
Útskýrt er 

 hver uppruni arðs er (a) 
 hvernig við ráðstöfum þessum arði (b) og 
 hvernig varasjóðir virðismismunar myndast og hvernig þeim er skipt 

(c). 
 

Krafa um tiltekna hæð hlutdeildar samnings í arði stofnast þó ekki við 
þetta. 
 

(a)  Arður getur myndast á þrjá mismunandi vegu: 
 sem tekjur af fjárfestingum (aa), 
 af áhættuniðurstöðum (bb) og 
 af afkomu að öðru leyti (cc). 
 

Við veitum þér og öðrum tryggingartökum okkar hlutdeild í þessum arði 
í samræmi við reglugerð um lágmarksendurgreiðslur iðgjalda í 
líftryggingum (reglugerð um lágmarksendurgreiðslur) í gildandi útgáfu 
hverju sinni. 

(aa)  Fjármagnstekjur 
Af nettóarði þeirra fjárfestinga sem falla undir þessa reglugerð fá 
tryggingartakar samtals í minnsta lagi þá arðprósentu sem tilgreind 
er í reglugerðinni. Í núgildandi útgáfu reglugerðar um 
lágmarkshlutdeild er mælt fyrir um 90 prósent. Af þessari upphæð er 
fyrst dregin sú upphæð sem nauðsynleg er til að standa undir 
tryggðum greiðslum. Eftirstöðvunum ráðstöfum við í arðshlutdeild 
tryggingartaka. 
 
bb)  Áhættuniðurstöður 
Frekari arður verður fyrst og fremst til ef raunveruleg ævilengd hinna 
tryggðu er styttri en gert hafði verið ráð fyrir við verðútreikning. Þá 
þarf að greiða lægri lífeyri en upphaflega var áætlað og því hægt að 
veita tryggingartökum hlutdeild í áhættuniðurstöðum. Samkvæmt 
núgildandi útgáfu reglugerðar um lágmarksendurgreiðslur er 
tryggingartökum veitt að minnsta kosti 90 prósenta hlutdeild í þeim 
arði. 
 
(cc)  Afkoma að öðru leyti 
Samkvæmt núgildandi útgáfu reglugerðar um 
lágmarksendurgreiðslur er tryggingartökum veitt að minnsta kosti 50 
prósenta hlutdeild í afkomu að öðru leyti. Arður af afkomu að öðru 
leyti getur til dæmis myndast ef 

 kostnaður er lægri en gert var ráð fyrir í gjaldskrárútreikningi, 
 aflað er annarra tekna en úr tryggingarekstri, t.d.tekna vegna 

þjónustu sem veitt er öðrum fyrirtækjum. 
(b)  Arð, sem kemur í hlut tryggingartaka, færum við í varasjóð til 
endurgreiðslu iðgjalda, eða færum hann beint til tekna hjá samningum 
sem rétt eiga á arði (bein millifærsla). 
 
Varasjóður til endurgreiðslu iðgjalda á að jafna út arðsveiflur. Hann má 
aðeins nota sem arðshlutdeild tryggingartaka. Aðeins í 
undantekningartilvikum, og með samþykki eftirlitsstofnunar, má víkja 
frá þessu, samkvæmt 140. gr. laga um eftirlit með 
tryggingarsamningum (VAG). Slíkt er heimilt, svo framarlega sem 

varasjóði til endurgreiðslu iðgjalda var ekki þegar ráðstafað í 
fastákveðna arðshluta. Samkvæmt núgildandi útgáfu 140. gr. VAG má 
verja varasjóði til endurgreiðslu iðgjalda í þágu hinna tryggðu: 

 til að afstýra yfirvofandi neyðarástandi, 
 til að jafna út ófyrirséð tap samninga sem rétt eiga á arði, og rekja 

má til almennra breytinga á ytri aðstæðum, eðatil að auka 
ábyrgðarsjóð, þegar laga þarf reikniforsendur að ytri aðstæðum 
vegna ófyrirséðra breytinga til lengri tíma. 

 Ef við síðan nýtum varasjóð til endurgreiðslu iðgjalda í það að jafna 
út tap, eða til að styrkja ábyrgðarsjóðinn, dreifist kostnaðurinn á 
vátryggjendur hlutfallslega. 

 
Þegar uppsöfnun vegna endurgreiðslu iðgjalda er notuð til að bæta 
tjón eða til að hækka uppsafnaðan varasjóð völdum við álagi á 
tryggingasamlag. 
 

(c)  Varasjóðir virðismismunar myndast þegar markaðsvirði 
fjárfestinga, sem ætlaðar eru til greiðslna í framtíðinni, er hærra en 
verðgildið sem þessar fjárfestingar eru færðar á í ársskýrslu. Fjárhæð 
varasjóðanna endurreiknum við árlega, en auk þess ef samningurinn 
endar fyrir upphaf lífeyrisgreiðslna, þegar lífeyrisgreiðslur hefjast, sem 
og í lok hvers tryggingarárs á lífeyrisgreiðslutímanum. Varasjóði 
virðismismunar, sem taka þarf tillit til samkvæmt lögum, og ákvæðum 
um eftirlit með hlutdeild tryggingasamninga, deilum við niður á 
samningana í hlutfalli við tillag þeirra (sjá 3. mgr. a).  

 
(3)  Hvernig myndast arðshlutdeild samningsins? 

(a)  Við tókum sambærilegar tryggingar (til dæmis lífeyristryggingu og 
áhættutryggingu) saman í reikniflokka, og skiptum í sumum tilvikum 
skyldustu tryggingategundunum enn frekar niður í undirflokka 
(arðflokka) innan hvers reikniflokks. Reikniflokkar auðvelda okkur að 
taka tillit til mismunar milli ýmiss konar tryggðrar áhættu. Arðinum 
úthlutum við í hina einstöku reikni- og arðflokka í hlutfalli við tillag hvers 
þeirra, allt eftir því hve stóran þátt hver reikni- og arðflokkur á í myndun 
arðsins. 

 
Samningurinn öðlast hlutdeild í arði þess reikni- og arðflokks sem 
tilgreindur er í tryggingarskírteini. Ef, við útreikning á ævilöngum lífeyri 
samkvæmt 2. mgr. 2. gr., beitt er öðrum reikniforsendum en við 
útreikning á tryggðum lágmarkslífeyri samkvæmt 4. mgr. 2. gr., skipum 
við samningnum í arðflokk með nýgerðum samningum um 
sambærilegar lífeyristryggingar (sjá 3. mgr. 2. gr.). Við tilkynnum þér 
um hann við upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 
Arðshlutdeildin er fjármögnuð með beinni millifærslu af niðurstöðu 
ársreiknings félagsins, annars með varasjóði til endurgreiðslu iðgjalda. 
Upphæð arðshlutdeildar er ákveðin fyrir eitt ár í senn. Prósentur 
arðshluta er birt í ársskýrslu. Hana má sjá á heimasíðu okkar. 
Hafi reikni- og arðflokkur ekki átt þátt í myndun arðs, verðum engum 
arði ráðstafað til þeirra. 

 
(b)  Ef samningnum lýkur vegna andláts, við uppsögn eða ef hinn 
tryggði er á lífi þegar ellilífeyrisgreiðslur hefjast, gildir eftirfarandi: Við 
úthlutum samningi þínum þeim hluta varasjóðs virðismismunar sem 
kemur í hlut samningsins, samkvæmt gildandi lögum (153. gr. VVG) og 
ákvæðum eftirlitslaga hverju sinni. Við veitum þér einnig samsvarandi 
hlutdeild í varasjóði virðismismunar á lífeyristökutímanum. 
Lagafyrirmæli og ákvæði eftirlitslaga geta leitt til þess að hlutdeild í 
varasjóði virðismismunar fellur niður að fullu eða að hluta. 
 
(c)  Hægt er að nálgast gildandi reikniforsendur fyrir arðshlutdeild í 
liðnum „Ákvæði um arðshlutdeild samkvæmt 3. mgr. 6. gr“. Þau ákvæði 
eru hluti af skilmálunum. 

 
(4)  Hvers vegna getum við ekki ábyrgst fjárhæð arðshlutdeildar? 
Arðshlutdeild ræðst af mörgum áhrifaþáttum sem ekki verða séðir fyrir og 
sem við höfum einungis takmörkuð áhrif á. Mikilvægasti áhrifaþáttur er 
þróun fjármálamarkaða. En þróun áhættu sem við tryggjum, og kostnaðar, 
skipta einnig máli. Af þessum sökum er ekki hægt að ábyrgjast fjárhæð 
arðshlutdeildar fyrirfram, og getur hún jafnvel numið núll evrum. Við 
greinum þér árlega frá þróun arðshlutdeildarinnar.. 
 

§ 7  Hvenær hefst tryggingarverndin? 

 
Tryggingarverndin hefst þegar samningurinn hefur verið undirritaður. Þó 
stofnast engin tryggingarvernd fyrir það upphaf tryggingar sem tilgreint er 
í tryggingarskírteininu. Tryggingarvernd hefst klukkan 12 á hádegi á þeim 
degi sem tilgreindur er í tryggingarskírteini. Þó getur greiðsluskylda okkar 
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fallið niður ef iðgjald er ekki greitt á réttum tíma (sjá 2. og 3. mgr. 15. gr. 
og 2. mgr. 16. gr.). 
 

§ 8  Hvaða reglur gilda um lögreglu- eða 
herþjónustu, óeirðir, stríðsátök eða beitingu eða 
losun kjarna-, líffræðilegra- eða 
efnavopna/efna? 

 
(1)  Meginreglan er að við greiðum bætur óháð því hvað veldur 
tryggingartilviki. Við greiðum einnig bætur ef hinn tryggði - það er, sá sem 

líftryggður er samkvæmt tryggingunni - andast við her- eða lögreglustörf eða í 
innanlandsátökum. 
 
Ef hinn tryggði andast í beinum eða óbeinum tengslum við hernaðarátök 
skerðast greiðslurnar. Í því tilviki skerðist umsamin greiðsla inneignar við 
andlát niður í reiknað endurkaupsvirði á andlátsdegi (sjá 4. og 7. mgr. 17. 
gr.), án þess frádráttar sem þar er gert ráð fyrir, og að teknu tilliti til 
samningskostnaðar, að fullu.  
 
Ráðandi við útreikning endurkaupsvirðis er síðasti kauphallardagur fyrir 
15. dag andlátsmánaðar, hvað varðar hluti í IOK og í völdum 
fjárfestingasjóðum. Berist okkur andlátstilkynning ekki fyrr en eftir þann 
tíma, er næsti kauphallardagur eftir móttöku tilkynningar ráðandi. 
Dánardagur er afgerandi til að ákvarða fjölda hluta í 
fjárfestingarhugtökunum. Um þetta gildir 6. mgr. 17. gr. eftir því sem við 
á. 
 

Greiðslur okkar skerðast ekki, ef hinn tryggði lætur lífið í beinu eða óbeinu 
samhengi við stríðsátök sem hann lenti í meðan hann dvaldi utan 
Sambandslýðveldisins Þýskaland, og tók ekki virkan þátt í. 
 
(3)  Í eftirtöldum tilvikum takmarkast greiðslur okkar við þær sem 
tilgreindar eru í 2. setn. 2. mgr.: Hinn tryggði andast í beinu eða óbeinu 
samhengi við  

 notkun kjarna-, sýkla- eða efnavopna af ráðnum hug, eða 
 notkun eða losun geislavirkra, sýkla- eða kemískra efna af ráðnum 

hug. 
 
Þá þarf notkun eða losun að hafa miðað að því að stofna lífi fjölda fólks í 
hættu. Greiðslur okkar skerðast ekki, ef hinn tryggði lætur lífið í beinu eða 
óbeinu samhengi við stríðsátök sem hann lenti í meðan hann dvaldi utan 
Sambandslýðveldisins Þýskaland, og tók ekki virkan þátt í. 
 
 

§  9 Hvaða reglur gilda við sjálfsvíg hins tryggða? 

 
(1)  Við sjálfsvíg af ráðnum hug innum við af hendi umsamda greiðslu, ef 
liðin eru þrjú ár frá undirritun samnings. 
 
(2)  Við sjálfsvíg af ráðnum hug áður en þriggja ára frestur rennur út er 
engin tryggingavernd til staðar. Í því tilviki greiðist reiknað endurkaupsvirði 
samnings á andlátsdegi (sjá 4. til 7. mgr. 17. gr.), án þess frádráttar sem 
þar er gert ráð fyrir og að teknu tilliti til samningskostnaðar, að fullu. 
 
Ráðandi við útreikning endurkaupsvirðis er síðasti kauphallardagur fyrir 
15. dag andlátsmánaðar, hvað varðar hluti í fjárfestingarhugtökunum og í 
völdum fjárfestingasjóðum. Berist okkur andlátstilkynning ekki fyrr en eftir 
þann tíma, er næsti kauphallardagur eftir móttöku tilkynningar ráðandi. 
Dánardagurinn er afgerandi til að ákvarða fjölda hluta í  
fjárfestingarhugtökunum sem grundvöll fyrir verðmæti þeirra. Um þetta 
gildir 6. mgr. eftir því sem við á. 
 
Ef sannað er fyrir okkur að hinn tryggði - það er, sá sem líftryggður er 

samkvæmt tryggingunni - hafi sjálfur svipt sig lífi í sjúklega trufluðu andlegu 
ástandi sem útiloki frjálsar viljaákvarðanir, er tryggingarvernd fyrir hendi. 
 
(3)  Ef greiðsluskylda okkar rýmkar við breytingu, eða ef samningur kemst 
á að nýju samkvæmt 5. mgr. 18. gr., hefst þriggja ára frestur á ný, hvað 
varðar breytta eða endurnýjaða hlutann. 
 

§ 10  Hvað merkir upplýsingaskylda fyrir 
samningsgerð, og hvaða afleiðingar hefur það 
ef brotið er gegn henni? 

 
Upplýsingaskylda fyrir samningsgerð 
(1)  Ef viðbótartrygging er innifalin ber þér, - áður en þú afhendir 
samningsyfirlýsinguna, - skylda til að upplýsa um allar þér kunnar aðstæður sem 

haft geta aukna hættu í för með sér, og sem við höfum spurt þig um skriflega – t.d. í 
bréfi eða tölvupósti. Aðstæður sem hafa áhrif á áhættu eru aðstæður sem 
skipta máli fyrir ákvörðun okkar um að undirrita viðbótartrygginguna yfir 
höfuð, eða með umsömdu efni. 
 
Upplýsingaskyldan gildir einnig um spurningar sem við leggjum fyrir þig 
skriflega, - um aðstæður sem haft geta aukna hættu í för með sér -, eftir 
að þú hefur lagt inn samningsyfirlýsinguna en fyrir staðfestingu okkar á 
samningnum. 
 
(2)  Eigi að tryggja líf einhvers annars er sá líka, - auk þín - , skuldbundinn 
til að svara spurningunum sannleikanum samkvæmt og 
undanbragðalaust. 
 
(3)  Ef einhver annar svarar, fyrir þína hönd, spurningunum um aðstæður 
sem kunna að hafa aukna hættu í för með sér, og ef honum er kunnugt 
um þessar hættuaukandi aðstæður, eða hefur beitt vísvitandi blekkingum, 
verður litið svo á að þú hafir sjálf/-ur haft vitneskju um þetta, eða beitt 
vísvitandi blekkingum. 
 
Brot gegn upplýsingaskyldu og réttaráhrif 
(4)  Hér á eftir fara upplýsingar um það, undir hvaða kringumstæðum, ef 
brotið er gegn upplýsingaskyldu, við getum 

 ógilt viðbótartryggingu, 
 sagt upp viðbótartryggingu, 
 breytt  viðbótartryggingu eða 
 véfengt viðbótartryggingu vegna vísvitandi  

blekkinga. 
 
Ógilding 
(5)  Ef brotið er gegn upplýsingaskyldu fyrir samningsgerð getum við ógilt 
viðbótartrygginguna. Réttur til ógildingar er ekki fyrir hendi ef hvorki er um 
að ræða brot gegn upplýsingaskyldu af ráðnum hug, né vítavert gáleysi. 
Þótt brotið verði gegn upplýsingaskyldu af vítaverðu gáleysi höfum við þó 
ekki rétt til ógildingar ef við hefðum einnig gert 
viðbótartryggingarsamninginn þó svo að við hefðum vitað um þær 
hættuaukandi aðstæður sem ekki var upplýst um – einnig þótt 
samningsskilmálar kynnu þá að hafa orðið aðrir (t. d. hærri iðgjöld). 
 
(6)  IKomi til ógildingar er ekki um tryggingarvernd úr viðbótartryggingunni 
að ræða. Ef við ógildum eftir að til tryggingartilviks kemur helst 
greiðsluskylda okkar vegna viðbótartryggingar þó áfram við eftirfarandi 
skilyrði: Brotið gegn upplýsingaskyldu tengist aðstæðum sem höfðu 
aukna hættu í för með sér 

 sem hvorki höfðu áhrif á tilkomu né staðfesting á tryggingaratburði, 
 -     né heldur á staðfestingu eða umfang greiðslna 

 okkar. 
 
Greiðsluskylda okkar fellur þó einnig niður, ef brotið var gegn 
upplýsingaskyldu með vísvitandi blekkingum í áðurnefndu tilviki. 
 
(7)  Ef tryggingunni lýkur vegna ógildingar greiðum við endurkaupsvirði 
hennar samkvæmt 4. til 7. mgr. 17. gr., án þess frádráttar sem þar er gert 
ráð fyrir og að teknu tilliti til samningskostnaðar, að fullu. Auk þess 
endurgreiðum við þann hluta reglubundins iðgjalds viðbótartryggingar 
sem fellur til vegna viðkomandi tryggingartímabils, eftir að ógilding tók 
gildi. Ekki er hægt að fara fram á endurgreiðslu allra iðgjalda 
viðbótartryggingar. 
 
Uppsögn 
(8)  Ef ógildingarréttur okkar er útilokaður vegna þess að hvorki var brotið 
gegn upplýsingaskyldu af ráðnum hug, né af vítaverðu gáleysi, getum við 
sagt viðbótartryggingunni upp með eins mánaðar fyrirvara. Sé hvorki þú 
né hinn tryggði – það er, sá sem líftryggður er samkvæmt tryggingunni – ábyrgur 
fyrir broti gegn upplýsingaskyldu, nýtum við okkur ekki uppsagnarréttinn. 
 
(9)  Uppsagnarréttur okkar er útilokaður ef við hefðum einnig undirritað 
viðbótartrygginguna þótt við hefðum vitað um þær aðstæður sem ekki var 
upplýst um – einnig þótt samningsskilmálar kynnu þá að hafa orðið aðrir 
(t.d. hærri iðgjöld eða skert tryggingarvernd). 
 
(10)  Ef við segjum viðbótartryggingunni upp, breytist hún í iðgjaldsfría 
tryggingu samkvæmt því sem segir í 18. gr. 
 
Samningi breytt 
(11)  Ef við getum ekki ógilt eða sagt upp viðbótartryggingunni – 
hugsanlega þótt skilmálar kynnu þá að hafa orðið aðrir (t.d. hærri iðgjöld 
eða skert tryggingarvernd) – vegna þess að við hefðum undirritað hann, 
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þótt við hefðum vitað um þær aðstæður sem ekki var upplýst um (sbr. 3. 
tl. 5. mgr. og 9. mgr.), þá verða aðrir skilmálar hluti samningsins, afturvirkt, 
að kröfu okkar. Sé hvorki þú né tryggði ábyrg/-ur fyrir broti gegn 
upplýsingaskyldu verða aðrir skilmálar hluti af samningnum, en ekki fyrr 
en að yfirstandandi tryggingartímabili liðnu; þennan rétt nýtum við ekki. 
 
(12)  Innan eins mánaðar frá viðtöku tilkynningar okkar um 
samningsbreytingu má segja viðbótartryggingunni upp fyrirvaralaust, ef 

 við hækkum iðgjald um meira en 10 prósent í tengslum við breytingu 
á samningi, eða 

 við undanskiljum tryggingarvernd við áhættuaðstæður sem ekki var 
upplýst um. 

 
Við bendum á þennan rétt í tilkynningu um breytingu á samningi. 
 
Skilyrði fyrir beitingu réttar okkar 
(13)  Rétt til ógildingar, uppsagnar og breytingar á samningi eigum við 
aðeins ef við höfum bent þér á afleiðingar brots gegn upplýsingaskyldu, 
með sérstakri, skriflegri tilkynningu.  
 
(14)  Við eigum engan rétt til ógildingar, uppsagnar eða breytingar á 
samningi ef okkur var kunnugt um áhættuaðstæður, eða rangfærsluna. 
 
(15)  Við getum eingöngu borið fyrir okkur rétt til ógildingar, uppsagnar 
eða breytingar á samningi innan eins mánaðar. Fresturinn hefst á þeirri 
stundu er okkur barst vitneskja um það brot gegn upplýsingaskyldu sem 
réttur okkar byggir á. Þegar við höldum rétti okkar til streitu ber okkur að 
tilgreina þær aðstæður sem yfirlýsingin byggir á. Máli okkar til stuðnings 
getum við síðarmeir tilgreint frekari aðstæður, ef frestur til þess 
samkvæmt setningu 1 er ekki liðinn. 
 
(16)  Að fimm árum liðnum frá undirritun viðbótartryggingar fellur niður 
réttur okkar til ógildingar, uppsagnar eða breytingar á samningi. Gerist 
tryggingaratburðurinn áður en frestur rennur út getum við einnig nýtt okkur 
réttinn að fresti liðnum. Hafi verið brotið gegn upplýsingaskyldu af ráðnum 
hug eða sviksamlega, er fresturinn tíu ár. 
 
Véfenging 
(17)  Við getum einnig véfengt viðbótartryggingu ef með röngum eða 
ófullkomnum upplýsingum hefur vísvitandi og af ráðnum hug verið reynt 
að hafa áhrif á ákvörðun okkar um staðfestingu viðbótartryggingar. Ef um 
er að ræða upplýsingar frá hinum tryggða getum við tilkynnt þér um 
riftunina, jafnvel þótt þú hafir ekki haft neina vitneskju um brot gegn 
upplýsingaskyldu á undan samningsgerð. Um þetta gildir 5. mgr. eftir því 
sem við á.  
 
Greiðslur auknar / Samningi komið á að nýju 
(18)  Málsgreinar 1 til 17 gilda að sama skapi ef tryggingavernd er aukin 
eða endurheimt eftirá, þannig að nýtt áhættumat sé nauðsynlegt. Við 
breytingu eða endurheimt tryggingar byrja frestir samkvæmt 16. mgr. að 
nýju varðandi breyttan eða endurheimtan hluta. 
 
Viðtakandi yfirlýsingar 
(19)  Rétt okkar til ógildingar, uppsagnar, breytingar á samningi, sem og 
véfengingar, berum við fyrir okkur með skriflegri yfirlýsingu gagnvart þér. 
Hafi enginn annar verið tilgreindur sem fulltrúi, telst, eftir andlát þitt, 
réttmætur viðtakandi lífeyrisgreiðslna hafa fullt umboð til að taka við 
tilkynningunni. Ef ekki er fyrir hendi réttmætur viðtakandi lífeyrisgreiðslna 
eða ekki tekst að hafa upp á aðsetri hans er okkur heimilt að líta svo á að 
handhafi tryggingarskírteinis hafi umboð til að taka við tilkynningunni. 
 

§ 11  Hvers ber að gæta þegar farið er fram á 
greiðslu? 

 
(1)  Ef sótt er um greiðslur samkvæmt samningnum getum við krafist þess 
að lagt verði fram tryggingarskírteini og vottorð um fæðingardag hins 
tryggða – þ.e. þess einstaklings sem er líftryggður með viðkomandi tryggingu. 
 
(2)  Fyrir hverja útborgun lífeyrisgreiðsla getum við, á okkar kostnað, 
krafist opinbers vottorð um að hinn tryggði sé enn á lífi. 
 
Andlát hins tryggða þarf að tilkynna okkur þegar í stað – þ.e. án saknæmrar 

tafar. Auk þess skal afhenda okkur opinbert dánarvottorð þar sem fram 
kemur aldur og fæðingarstaður hins látna. Þetta gildir einnig þó svo ekki 
hafi verið samið um greiðslu við andlát. Ef samið var um greiðslu við 
andlát þarf auk þess að leggja fram ítarlegt læknisvottorð eða opinbera 
staðfestingu á dánarorsök. Staðfestingin þarf að bera með sér upphaf og 
framvindu sjúkdóms sem leiddi til andláts hins tryggða. 

 
(4)  Við getum krafist frekari sannana og upplýsinga ef nauðsynlegt er, til 
að greiðsluskylda okkar sé skýr og afdráttarlaus. Kostnað af því ber sá 
sem sækir um greiðsluna. 
 
(5)  Greiðslur okkar gjaldfalla að loknum nauðsynlegum athugunum til 
staðfestingar á tryggingaratburði og umfangi greiðsluskyldu okkar. Ef 
einhver þeirra skuldbinding sem nefndar eru í 1. til 4. mgr. hefur ekki verið 
uppfyllt kann það að hafa þær afleiðingar að við getum ekki sannreynt 
hvort eða hve mikil greiðsluskyldan er. Slík vanræksla getur því leitt til 
þess að greiðsla gjaldfalli ekki. 
 
(6)  Tryggingagreiðslur okkar millifærum við til réttmæts viðtakanda á 
hans kostnað. Áhættuna af millifærslum greiðslna til landa utan 
samræmda evru-greiðslumiðlunarsvæðisins „SEPA“ (sem nær nú til 
Evrópusambandsins, Íslands, Noregs, Sviss, Liechtenstein, Mónakó og 
San Marínó) ber réttmætur viðtakandi. 
 
 
 
 

§  12Hvaða þýðingu hefur tryggingarskírteinið? 

 
(1)  Við getum sent þér tryggingarskírteinið skriflega - t.d. bréflega eða með 

tölvupósti.  Ef við afhendum það á prentuðu formi er um frumskjal á pappír 
að ræða. Hægt er að óska eftir frumskjali á pappír. 
 
(2)  Okkur er heimilt að líta á handhafa frumrits á pappír sem réttmætan 
viðtakanda þeirra réttinda sem samningurinn veitir, einkum og sér í lagi 
um viðtöku lífeyrisgreiðslna. En við getum krafist þess að handhafi 
frumskjalsins færi sönnur fyrir því að hann sé rétthafi greiðslna. 
 

§ 13  Hver fær greiðslurnar? 

 
(1)  Sem tryggingartaki okkar getur þú ákveðið hver fái greiðsluna. Ef 
enginn er tilgreindur greiðum vér þér. 
 
Réttmætur viðtakandi 
(2)  Hægt er að tilgreina, afturkallanlega eða óafturkallanlega, annan, 
sem taka á við greiðslunni (réttmætur viðtakandi), komi til 
tryggingaratburðar.  
 
Ef þú tilgreinir annan einstakling afturkallanlega sem rétthafa, öðlast 
réttmætur viðtakandi rétt til greiðslunnar, en ekki fyrr en við viðkomandi 
tryggingaratburð. Þess vegna má hvenær sem er afturkalla ákvörðunina, 
fram að viðkomandi tryggingaratburði. Þegar lífeyrir er greiddur stofnast 
við hvern gjalddaga lífeyrisgreiðslu sjálfstæður tryggingaratburður.  
 
Hægt er að ákvarða skilmerkilega að rétthafi öðlist, þegar í stað og 
óafturkallanlega, rétt til að taka við greiðslu. Um leið og yfirlýsingin berst 
má aðeins breyta réttmæti viðtakanda með samþykki óafturkallanlegs 
réttmæts viðtakanda. 
 
Afsal og veðsetning 
(3)  Í eðli sínu er hægt, - fram að viðkomandi tryggingaratburði -, að 
framselja og veðsetja rétt til greiðslna, að fullu eða að hluta, til þriðju aðila, 
svo framarlega sem slíkar ráðstafanir séu heimilar lögum samkvæmt.  
 
Tilkynning 
(4)  Viðurkenning eða afturköllun viðtökuréttar (2. mgr.), sem og afsal og 
veðsetning (3. mgr.), eru þá og því aðeins skuldbindandi fyrir okkur, að 
fyrri rétthafi hafi tilkynnt okkur um þær skriflega - t.d. í bréfi eða með tölvupósti. 
Fyrri rétthafi hingaðtil er yfirleitt þú, sem tryggingartaki. Þó geta það einnig 
verið aðrir, ef þú hefur áður ráðstafað því svo (t.d. eð óafturkallanlegum 
bótarétti, afsali eða veðsetningu). 
 

§ 14  Hvenær má aðlaga iðgjöld og greiðslur? 

 
(1)  Okkur er heimilt að endurákvarða umsamið iðgjald, ef 

 greiðsluþörf hefur breyst gagnvart reikniforsendum umsamins 
iðgjalds, ekki aðeins tímabundið og ekki fyrirsjáanlega, 

 nýja iðgjaldið, sem byggir á leiðréttum reikniforsendum, er 
sanngjarnt og óhjákvæmilegt, til að tryggja að hægt sé að standa við 
greiðslurnar til langframa, og 
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 óháður eftirlitsmaður sannprófar og staðfestir reikniforsendurnar og 
framangreind skilyrði. 

 
Endurákvörðun iðgjalds er ekki möguleg ef fyrsti útreikningur greiðslna, 
eða endurútreikningur síðar, var ófullnægjandi, og ef hæfur og vandvirkur 
tryggingastærðfræðingur hefði sannanlega átt að komast að þessum 
annmarka á grundvelli þeirra tölfræðilegu reikniforsendna sem lágu fyrir á 
þeim tíma. 
 
(2) Hægt er að fara fram á að í stað iðgjaldahækkunar skv. 1. mgr. verði 
greiðslurnar lækkaðar sambærilega. Sé tryggingin iðgjaldafrí höfum við 
rétt til að lækka greiðslurnar að skilyrðunum í 1. mgr. uppfylltum. 
 
(3)  Breyting á iðgjaldi og lækkun greiðslna taka gildi í byrjun annars 
mánaðar eftir að tilkynning um iðgjaldabreytingu eða lækkun greiðslna 
ásamt helstu ástæðum breytinganna hefur verið send þér. 
 

§ 15  Hvers þarf að gæta við greiðslu iðgjalda? 

 
(1)  Iðgjöld samningsins má, allt eftir samkomulagi, greiða í einni fjárhæð 
(iðgjaldseingreiðsla), mánaðarlega, ársfjórðungslega, á hálfs árs fresti 
eða árlega. 
 
(2)  Fyrsta iðgjald eða iðgjaldseingreiðslu þarf að inna af hendi tafarlaust 
eftir undirritun samningsins - þ.e. án saknæmrar tafar - þó ekki fyrr en við umsamið 
upphaf tryggingar, sem tilgreint er í tryggingarskírteini. Öll önnur iðgjöld (síðari iðgjöld) 
gjaldfalla í byrjun hvers umsamins tryggingartímabils.  
 
Tryggingartímabil spannar eitt ár, þegar um iðgjaldseingreiðslu og 
ársgreiðslu er að ræða, annars samkvæmt greiðsluhætti, einn mánuð, 
ársfjórðung eða hálft ár. Á lífeyrisgreiðslutíma er tryggingartímabilið eitt 
ár. Eftir upphaf lífeyrisgreiðslu lýkur tryggingartímabili fyrsta mánaðardag 
fyrstu lífeyrisgreiðslu. 
 
(3)  Iðgjald er innt af hendi á réttum tíma ef við getum innheimt iðgjaldið 
á gjalddaga og þú mótmælir ekki réttmætri innheimtu. Ef ekki var hægt að 
innheimta gjaldfallið iðgjald, án þess að þú ættir sök á því, telst greiðslan 
þó innt af hendi á réttum tíma ef hún berst okkur tafarlaust eftir skrifleg 
greiðslutilmæli. 
 
(4)  Iðgjöld og viðbótargreiðslur samkvæmt 2. mgr. 4. gr. er aðeins hægt 
að greiða í skuldfærslukerfum. Bókunin fer fram á gjalddaga af þeim 
reikningi sem okkur var tilgreindur. 
 
Tímabundin frestun iðgjaldsgreiðslu gildir ekki um 
bakábyrgðartryggingu í tengslum við lífeyristryggingu á vegum 
fyrirtækis 
(5) Í fyrsta lagi þremur árum eftir gerð samnings, - svo framarlega sem 
samningurinn var ekki gerður sem bakábyrgðartrygging í tengslum við 
lífeyristryggingu á vegum fyrirtækis - , má fresta iðgjaldsgreiðslu í allt að 
24 mánuði, 36 mánuði ef um lögmætt foreldraorlof er að ræða. Á þeim 
tíma frestum við iðgjöldum fyrir innifaldar viðbótartryggingar gegn greiðslu 
frestunarvaxta sem þá skal semja um. Ef okkur er sýnt fram á að þú varst 
atvinnulaus á þeim tíma er ekki farið fram á frestunarvexti í að hámarki 12 
mánuði.  
 
Umsamin tryggingarvernd innifaldra viðbótartrygginga helst óbreytt þann 
tíma. Iðgjaldahlutar færast ekki inn á heildarinneign lífeyristryggingar. 
Vegna tímabundinnar frestunar iðgjaldagreiðslu skerðist tryggður 
lágmarkslífeyrir (sjá 4. mgr. 2. gr.). 
 
(6)  Að loknum frestunartíma þarf að inna af hendi til okkar frestuð iðgjöld 
fyrir innifaldar viðbótartryggingar ásamt frestunarvöxtum (heildarkrafa). 
Hægt er, að eigin ósk, að greiða heildarkröfuna í einni upphæð eða innan 
24 mánaða með hálfsárs-, ársfjórðungs- eða mánaðarlegum afborgunum. 
Ekki er krafist vaxta vegna afborgana. Komi til tryggingaratburðar áður en 
heildarkrafa er að fullu greidd reiknast hún á móti gjaldfallinni 
tryggingargreiðslu. Heildarkröfuna getum við einnig dregið af 
heildarinneign, ef slíkt er mögulegt. 
 
Auk þess má greiða frestuð iðgjöld lífeyristryggingar eftirá í einni upphæð, 
eða með hærri reglubundnum iðgjöldum, eða fresta væntanlegu upphafi 
lífeyrisgreiðslu. Við það hækkar tryggður lágmarkslífeyrir (sjá 4. mgr. 2. 
gr.) í samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur. Frestuð iðgjöld 
er einnig hægt að gera upp með breytingu á samningi til lækkunar 
greiðslna. 
 
Lækkun lífeyris vegna óbreyttsstarfsörorkulífeyris 

(7)  Til að viðhalda inniföldum starfsörorku-  lífeyri sem best, einnig með 
lækkun iðgjalda má fara fram á lækkun tryggðs lágmarkslífeyris 
samkvæmt 4. mgr. 2. gr., með vísan til liðarins „Ákvæði um kostnað og 
gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.. 
(8)  Þegar greiðsla gjaldfellur reiknast hugsanlegar eftirstöðvar iðgjalda á 
móti. 
 

§ 16  Hvað gerist ef við getum ekki innheimt iðgjald 
á réttum tíma? 

 
Fyrsta iðgjald eða iðgjaldseingreiðsla 
1Ef ekki er hægt að innheimta fyrsta iðgjald eða iðgjaldseingreiðslu á 
réttum tíma getum við – á meðan greiðslan hefur ekki enn verið innt af 
hendi – ógilt samninginn. Í því tilviki getum við farið fram á, frá þér, 
greiðslu kostnaðar vegna læknisskoðanir í tengslum við heilsufarsskoðun 
og annað áhættumat (læknisskoðun). Við höfum ekki heimild til ógildingar 
ef sýnt er fram á að þú berð ekki ábyrgð á því að ekki var greitt á réttum 
tíma. 
 
(2)  Ef fyrsta iðgjald eða iðgjaldseingreiðsla eru enn í vanskilum, þegar til 
tryggingaratburðar kemur, er okkur ekki skylt að greiða bætur. Þetta gildir 
aðeins ef við höfum vakið athygli á þessum réttaráhrifum með sérstakri 
skriflegri tilkynningu – t.d. bréflega eða með tölvupósti – eða með áberandi 
athugasemd í tryggingarskírteini.  Greiðsluskylda okkar gildir þó áfram ef 
þú sýnir okkur fram á að þú berir ekki ábyrgð á því að greiðsla barst ekki. 
 
Síðari iðgjöld 
(3)  Ef ekki er hægt að innheimta síðara iðgjald getum við veitt skriflega 
greiðslufrest, á þinn kostnað. Greiðslufrestur verður að vera minnst tvær 
vikur. 
 
(4)  Ef til tryggingaratburðar kemur, eftir veittan gjaldfrest, fellur 
tryggingarvernd niður eða skerðist, ef greiðslan er enn í vanskilum þegar 
tryggingaratburður verður. Skilyrði þessa er, að við höfum bent þér á 
réttaráhrifin um leið og frestur var veittur. 
 
Ef samningurinn var gerður í tengslum við lífeyristryggingu á vegum 
fyrirtækis, upplýsum við hinn tryggða, skriflega, um tveggja vikna 
greiðslufrestinn og réttaráhrif ef eftirstöðvar eru ekki greiddar. Þar veitum 
við hinum tryggða að minnsta kosti tveggja mánaða greiðslufrest. 
 
(5)  Að veittum gjaldfresti liðnum getum við sagt samningnum upp, án 
þess að gæta uppsagnarfrests, ef iðgjöld, vextir eða kostnaður eru enn í 
vanskilum. Skilyrði þessa er, að við höfum bent þér á réttaráhrifin um leið 
og frestur var veittur. Við getum lýst yfir uppsögn um leið og frestur er 
veittur. Hún tekur þá sjálfkrafa gildi um leið og frestur rennur út, ef 
greiðslan er enn í vanskilum á þeim tímapunkti. Okkur ber einnig að 
benda á þessi réttaráhrif. 
 
(6)  Einnig má greiða upphæðina sem til innheimtu er, eftir að uppsögnin 
tekur gildi. Eftirágreiðsla er aðeins möguleg  

 innan eins mánaðar frá uppsögn 
 eða, ef uppsögn var þegar bundin við veitingu gjaldfrests, innan eins 

mánaðar frá því er frestur rann út.  
 
Ef greitt er innan þessa tíma telst uppsögnin ógild og samningurinn heldur 
áfram. Fyrir tryggingaratburði sem upp koma milli þess að frestur rennur 
út og greiðsla er innt af hendi, gildir engin eða aðeins skert 
tryggingarvernd. 
 

§ 17  Hvenær má segja samningnum upp, og hvaða 
bætur greiðum við? 

 
Uppsögn 
(1)  Samningnum má hvenær sem er segja upp skriflega, fyrsta dag 
næsta mánaðar eða einhvers síðari mánaða - t.d. í bréfi eða með tölvupósti. 
Eftir upphaf lífeyrisgreiðslu er ekki lengur hægt að segja samningi upp. 
Uppsögn tekur gildi á þeim uppsagnardegi sem þú tilgreinir. Ef tilgreindur 
var fráviks-tímapunktur, eða ef enginn tímapunktur var tilgreindur, eða ef 
tilgreindur uppsagnartími er þegar liðinn, gildir fyrsti dagur næsta 
mánaðar, eftir að uppsagnarbréf berst, sem uppsagnartími. 
 
(2)  Samningnum má einnig segja upp að hluta til ef eftirstöðvar 
heildarinneignar fer ekki niður fyrir lágmarksupphæð sem ákvörðuð er í 
liðnum „Ákvæði um kostnað og gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 
24. gr.“Ef eftirstöðvar heildarinneignar eru lægri, leiðir það til þess að 
uppsögn að hluta er ógild. Ef þá er óskað eftir því að ljúka samningi þarf 
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að segja honum upp að fullu. Við uppsögn að hluta til gilda eftirfarandi 
reglur aðeins um þann hluta samnings sem sagt var upp. 
 
Við uppsögn að hluta til skerðist sú heildarinneign sem er til ráðstöfunar 
til myndunar lífeyris. Tryggður lágmarkslífeyrir (sjá 4. mgr. 2. gr.) og tryggð 
lágmarksinneign skerðast við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu (sjá 5. 
mgr. 2. gr.) í sama hlutfalli og skerðing heildarinneignar vegna uppsagnar 
að hluta til. Sama á við um dánarbætur sem greiða skal hið minnsta (sjá 
17. mgr. 2. gr.). 
 
Útborguð upphæð 
(3)  Eftir uppsögn greiðum við  

 endurkaupsvirði (4. og 6. mgr.). 
 að frádreginni skerðingu (5. mgr.) 
 að viðbættri arðshlutdeild (7. mgr.). 

 
Eftirstöðvar iðgjalda dragast frá útborgaðri upphæð. 
 
Opinber gjöld (t.d. skattar og iðgjöld til almannatrygginga) sem okkur er 
skylt að draga frá samningnum dragast einnig frá útborgaðri upphæð (sjá 
24. gr.). 
 
Útborgun endurkaupsvirðis 
(4)  Við uppsögn greiðum við – ef um slíkt er að ræða - endurkaupsvirðið 
samkvæmt 169. gr. laga um tryggingasamninga (VVG). Það samsvarar 
ekki samtölu greiddra iðgjalda, heldur heildarinneign á þeim degi þegar 
uppsögn tekur gildi, samkvæmt 1. mgr. 
 
Viðmiðunardagur varðandi fjölda hluta er dagurinn þegar uppsögn tekur 
gildi, samkvæmt 1. mgr. Viðmiðunardagur við mat á verðmæti hluta er 
kauphallardagurinn fyrir 15. dag þess mánaðar sem fer á undan þeim degi 
þegar uppsögn tekur gildi. Ef okkur berst uppsagnarbréfið eftir þann tíma, 
er viðmiðunardagur næsti kauphallardagur eftir móttöku uppsagnarbréfs. 
 
Frádráttur 
(5)  Frá því verðgildi sem fundið er samkvæmt 4. mgr. dragast 50 evrur 
við uppsögn alls samningsins. Frádrátturinn hækkar fyrir hvert heilt ár sem 
eftir er af samningstíma eftir gildistöku uppsagnar og þar til 10 árum fyrir 
væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslna um 0,375 prósent af samtölu greiddra 
iðgjalda til uppsagnardags - þó í mesta lagi um 1,5 prósent af samtölu 
greiddra reglubundinna iðgjalda til uppsagnardags - , en 0,75 prósent 
miðað við iðgjaldseingreiðslu. Frádrátturinn fellur niður ef uppsögnin tekur 
gildi á sveigjanlega lífeyristökutímanum eða á framlengingartímanum. 
Frádráttinn drögum við af heildarinneign. 
 
Við uppsögn að hluta til verður frádráttur í sama hlutfalli samkvæmt 2. 
setn.; 50 evra frádráttur samkvæmt 1. setn. fellur niður. 
 
Frádráttur er heimill ef hann þykir við hæfi. Það er okkar að sýna fram á 
að svo sé. Við teljum frádráttinn raunhæfan vegna þess að með honum 
eru jafnaðar út sveiflur á áhættustöðu hinna tryggðu sem eftir eru, og þar 
með næst einnig fram jöfnun á verðsveiflum hins sameiginlega 
áhættusjóðs. Ef þú sýnir okkur fram á að frádráttur okkar vegna 
uppsagnarinnar eigi í þínu tilviki að vera verulega lægri lækkum við hann 
eins og við á. Ef þú sýnir okkur fram á að frádrátturinn eigi í þínu tilviki alls 
ekki við, fellur hann niður. 
 
Nánari upplýsingar um frádrátt er að finna í vátryggingarskírteini og í 
upplýsingapakka í tölulið III.3.  (frekari tryggingarupplýsingar er að finna í 
„Endurkaupsvirði, iðgjaldafríar tryggingagreiðslur og að hve miklu leyti 
þessar greiðslur eru tryggðar“) og tryggingarskírteini. 
 
Lækkun endurkaupsvirðis í undantekningartilviki  
(6)  Samkvæmt 6. mgr. 169. gr. VVG höfum við rétt til að lækka þann hluta 
upphæðar sem reiknuð er út samkvæmt 4. mgr. ásættanlega, sé slíkt 
nauðsynlegt til að útiloka að hagsmunum tryggingartaka sé stofnað í 
hættu; einkum vegna þess að því sé stofnað í hættu að hægt sé til 
frambúðar að uppfylla skyldur samkvæmt samningum. Lækkunin tekur til 
eins árs í senn. 
 
Arðshlutdeild 
(7)  Við útreikning á útborgaðri upphæð skv. 2. mgr. samanstendur 
arðshlutdeildin af: 

 Þeirri arðshlutdeild sem þegar hefur verið úthlutuð samningnum, að 
svo miklu leyti sem hún er ekki þegar innifalin í upphæð sem reiknuð 
er út skv. 4. til 6. mgr. 

 hluta í lokaarði í samræmi við liðinn „Ákvæði um arðshlutdeild skv. 
3. mgr. 6. greinar“ þessara skilmála og 

 þeim hluta varasjóðs virðismismunar, eða hugsanlegrar 
lágmarkshlutdeildar í varasjóði virðismismunar, sem úthluta skal 
samningnum, ef um slíkt er að ræða við uppsögn. 

 
(8)  Uppsögn samnings getur haft ókosti í för með sér. Á 
upphafsskeiði samnings getum við, við uppsögn, alla jafnan greitt 
verulega minna en innborguð iðgjöld, því að  

 til heildarinneignar rennur aðeins sá hluti iðgjalda sem eftir 
stendur, eftir frádrátt samningskostnaðar og iðgjaldaháðs 
umsýslukostnaðar (sjá 1. mgr. 3. gr.), 

 frá heildarinneign dregst mánaðarlega  heildarinneignarbundinn 
umsýslukostnaður (sjá 2. mgr. 3. gr.) og  

 frádráttur sem um getur í 5. mgr., ef um slíkt er að ræða. 
 
Ef við nýtum heimild okkar samkvæmt 6. mgr. í 
undantekningartilviki, getur verðgildið orðið lægra. Og árin þar á 
eftir getur endurkaupsvirði verið lægra en samtala greiddra iðgjalda, 
einkum vegna áhrifa af gengisþróun hluta í fjárfestingaráætlun í  
fjárfestingarhugtökunum. 
 
Nánari upplýsingar um endurkaupsvirði fyrir og eftir frádrátt, og um það í 
hvaða mæli það er tryggt, er að finna í vátryggingarskírteini og í 
upplýsingapakka í tölulið III.3. (frekari tryggingarupplýsingar er að finna í 
„Endurkaupsvirði, iðgjaldafríar tryggingagreiðslur og að hve miklu leyti 
þessar greiðslur eru tryggðar“) og tryggingarskírteini. 
 
Engin endurgreiðsla iðgjalda 
(9)  Þú átt þá ekki kröfu á endurgreiðslu innborgaðra iðgjalda. 
 

§ 18  Hvenær má gera samninginn iðgjaldsfrían, og 
hvaða áhrif hefur slíkt á greiðslur frá okkur? 

 
Undanþága frá greiðslu iðgjalds  
(1)  Í stað uppsagnar skv. 1. mgr. 17. gr. má, á þeim tímapunkti sem þar 
er nefndur, fara fram á það skriflega – t.d. í bréfi eða með tölvupósti – að losna 
undan iðgjaldsgreiðsluskyldu, að fullu eða að hluta. Í því tilviki lækkum við 
tryggðan lágmarkslífeyri. Heildarinneign sem til ráðstöfunar er til slíks 
skerðist sem eftirstöðvum iðgjalda nemur. Ekki kemur til frádráttar 
samkvæmt 5. mgr. 17. gr. 
 
Tryggð lágmarksinneign rýrnar í sama hlutfalli ef samningurinn er, 
innan fyrstu tíu ára frá gerð samnings, gerður iðgjaldsfrír að hluta 
til. 
 
(2)  Ef farið var fram á algera lausn undan iðgjaldsgreiðsluskyldu, og nái 
heildarinneign sem fyrir hendi er ekki lágmarksgildi samkvæmt liðnum 
„Ákvæði um kostnað og gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.“, 
greiðist útborguð upphæð samkvæmt 3. mgr. 17. gr. og samningi lýkur. 
Ekki kemur til frádráttar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. Aðeins er hægt að fara 
fram á lausn undan iðgjaldsgreiðsluskyldu að hluta til, ef eftirstöðvar 
iðgjalds fara ekki niður fyrir lágmarksupphæð sem ákvörðuð er í liðnum 
„Ákvæði um kostnað og gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.“ 
 
(3)  Niðurfelling iðgjaldsgreiðslna samningsins getur haft ókosti í för 
með sér. Á upphafsskeiði samnings er verðgildi heildarinneignar, 
eftir undanþágu frá greiðslu iðgjalds, alla jafnan verulega lægra en 
greidd iðgjöld,  

 því að til heildarinneignar rennur aðeins sá hluti iðgjalda sem 
eftir stendur, eftir frádrátt samningskostnaðar  og iðgjaldaháðs 
umsýslukostnaðar (sjá 1. mgr. 3. gr.) og  

 frá heildarinneign dregst mánaðarlega 
heildarinneignarbundinn umsýslukostnaður (sjá 2. mgr. 3. gr.). 

 
Ef við nýtum heimild okkar samkvæmt 6. mgr. 17. gr. í 
undantekningartilviki getur verðgildið orðið lægra. Og árin þar á eftir 
getur virði heildarinneignar eftir undanþágu frá greiðslu iðgjalda 
einkum vegna áhrifa af gengisþróun hluta í fjárfestingaráætlun í 
fjárfestingarhugtökunum verið lægra en samtala greiddra iðgjalda. 
 
Nánari upplýsingar um iðgjaldsfríar greiðslur og hæð þeirra, ef um algera 
undanþágu frá greiðslu iðgjalds er að ræða, er að finna í upplýsingapakka 
undir tölulið III.3. (frekari tryggingarupplýsingar er að finna í 
„Endurkaupsvirði, iðgjaldafríar tryggingagreiðslur og að hve miklu leyti 
þessar greiðslur eru tryggðar“) og tryggingarskírteini. 
 
Við undanþágu frá greiðslu iðgjalds að hluta til ræðst hæð skertra 
greiðslna af hæð iðgjalds sem eftir er, og af tímapunkti 
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samningsbreytingar. Ef óskað er eftir undanþágu frá greiðslu iðgjalds að 
hluta til greinum við frá hæð skertra greiðslna, ef óskað er. 
 
(4)  Ef samningur er gerður iðgjaldsfrír lýkur inniföldum 
viðbótartryggingum án endurgreiðslu iðgjalda þegar samningi er 
breytt í iðgjaldsfrían samning. 
 
Tryggingarvernd komið á að nýju 
(5)  Innan tveggja ára frá undanþágu frá greiðslu iðgjalds er hægt að hefja 
greiðslu iðgjalda á ný. Hugsanlega nauðsynleg skoðun á heilsufari og 
öðrum áhættuþáttum (læknisskoðun) helst óbreytt. 
 
Við undanþágu frá greiðslu iðgjalds í lögmætu foreldraorlofi má taka upp 
iðgjaldagreiðslur samningsins og innifalda starfsörorku-viðbótartryggingu 
til loka lögmæts foreldraorlofs á ný, án læknisskoðunar, þó í síðasta lagi 
til loka þriggja ára frá undanþágu frá veitingu undanþágu frá greiðslu 
iðgjalds. Sanna þarf fyrir okkur lok lögmæts foreldraorlofs. 
 
Iðgjöldin fyrir iðgjaldsfría tímann má greiða í einni greiðslu eftirá. Í stað 
þess má skerða tryggðan lífeyri samkvæmt 4. mgr. 2. gr., fresta 
væntanlegu upphafi lífeyrisgreiðslu eða greiða hærri reglubundin iðgjöld. 
 

§ 19  Hvernig er kostnaður vegna samningsins 
reiknaður og gjaldfærður? 

 
(1)  Samningnum fylgir kostnaður. Hann er reiknaður inn í iðgjaldið. Um 
er að ræða samningskostnað og aðra kostnaðarliði.  
 
Til samningskostnaðar teljast einkum samningsþóknanir til 
tryggingarsala. Aðrir kostnaðarliðir taka til kostnaðar við prófun 
umsóknar og gerð tryggingargagna, efniskostnaðar í tengslum við vinnslu 
og frágang umsóknar sem og auglýsingakostnaðar og kostnaðar vegna 
reglubundinnar umsýslu. 
Í upplýsingapakka undir tölulið I.3 og í tryggingarskírteini er að finna hæð 
innifalins samningskostnaðar og annarra kostnaðarliða („Hversu há eru 
iðgjöldin og hvenær þarf að greiða þau? Hvaða kostnaður er reiknaður 
inn í iðgjaldið og hvaða kostnaður getur bæst við? Hvað gerist ef iðgjaldi 
seinkar eða er ekki greitt?“).. 
 
(2)  Með reglubundnum iðgjaldsgreiðslum höfum við lagt út fyrir hluta 
samningskostnaðar; mótframlag er reiknað inn í iðgjaldið og nemur 25 
prómillum af samtölu iðgjalda, hið mesta, dreift jafnt á fimm ára tímabil, 
þó í hæsta lagi á umsaminn iðgjaldsgreiðslutíma. 
 
Við myndun samtölu iðgjalda er tekið tillit til iðgjalda sem greiða skal til 
væntanlegs upphafs ellilífeyris – þó í hæsta lagi til iðgjalda sem greiða 
skal fyrstu 30 árin. 
 
(3)  Ef um iðgjaldseingreiðslu er að ræða (sjá 1. mgr. 15. gr.) og 
viðbótargreiðslur (sjá 2. mgr. 4. gr.) er samningskostnaður dreginn af 
þeim.  
 
(4)  Annan kostnað tökum við að hluta til á öllu iðgjaldsgreiðslutímabilinu, 
að hluta til á öllum gildistíma samningsins. 
 
(5)  Ofangreind meðferð kostnaðar leiðir til þess að á upphafsskeiði 
samnings eru aðeins óverulegar upphæðir fyrir hendi sem 
endurkaupsvirði eða til myndunar iðgjaldsfrírra greiðslna (sjá 17. g 18. 
gr.). Nánari upplýsingar um endurkaupsvirði og iðgjaldafríar greiðslur og 
hæð þeirra, hverju sinni, er að finna í upplýsingapakka undir tölulið III.3. 
(frekari tryggingarupplýsingar er að finna í „Endurkaupsvirði, iðgjaldafríar 
tryggingagreiðslur og að hve miklu leyti þessar greiðslur eru tryggðar“) og 
tryggingarskírteini. 
 

20.gr. Hvað gerist ef kaupum á hlutum í 
fjárfestingaráætlun er hætt eða hún leyst upp? 

 
Ef við óskum eftir því að takmarka tímabundið hlutdeild 
fjárfestingaráætlunar í fjárfestingarhugtökunum í hlutum , fresta 
tímabundið, eða stöðva endanlega, verðum við að upplýsa 
fjárfestingaráætlunina umsvifalaust með skriflegum hætti um slíkar 
ófyrirséðar breytingar. 
 
Að svo miklu leyti sem þessi breyting snertir reglulega greiðslu iðgjalda af 
þinni hálfu, munum við í uppbótarskyni bjóða fram annars konartillögu um 
aðra fjárfestingaráætlun. Hin fjárfestingaráætlunin verður þannig bæði 

með tilliti til fjárfestingarmarkmiðs og fjárfestingarstefnu að samræmast 
að miklu leyti núverandi fjárfestingaráætlun (sjá 3. mgr. 3. gr.) sem er til 
þess fallin að gefa mynd af verðmætatryggingarfjárfestingu. Ef þú 
andmælir ekki tillögu okkar innan fjögurra vikna frá orðsendingu okkar, 
festum við viðkomandi fjárfestingariðgjöld þín í nýja fjárfestingasjóðnum, 
að fresti liðnum.  . 
 
Ef andmælt er breytum við samningi í venjulega lífeyristryggingu (sjá 5. 
og 6. mgr. 4. gr.), vegna þess að í því tilviki falla niður forsendur áætlunar 
um verðmætatryggingu. 
 
Ef hætt er við fjárfestingaráætlunina með skömmum fyrirvara fjárfestum 
við iðgjöldin, sem gjaldfalla áður en fjögurra-vikna-fresturinn rennur út, í 
aðra fjárfestingasjóði, sem tillaga var gerð um. Færi svo að 
fjárfestingaráætlun í fjárfestingarhugtökunum verði leyst upp gilda reglur 
þessar samsvarandi. Í því tilviki færist verðgildi heildarinneignar þó einnig 
yfir á varafjárfestingarsjóð. 
Sama á við um endurtekin umskipti fjárfestingaáætlunar. 
 

§ 21  Hvernig má komast að því hvert virði 
samningsins er? 

 
(1)  Við sendum árlega út tilkynningu þar sem sjá má verðgildi hluta í 
hlutatengdri inneign og verðgildi öryggisinneignar. Verðgildi hlutatengdrar 
inneignar tilgreinum við sem hluta og í evrum. 
 
(2)  Við greinum þér hvenær sem er frá verðgildi samningsins, sé þess 
óskað. 
 

§ 22  Hvaða reglur gilda um breytt póstfang og 
nafn? 

 
(1)  Tilkynna verður okkur tafarlaust um breytt póstfang - þ.e. án saknæmrar 

tafar. Annað getur haft ókosti í för með sér fyrir þig. Okkur er heimilt að 
senda þér ábyrgðarbréf á síðasta heimilisfang sem okkur var kunnugt um 

- t.d. þegar veita skal greiðslufrest. Í því tilviki telst yfirlýsing okkar móttekin 
þremur dögum eftir sendingu ábyrgðarbréfs. Þetta á einnig við ef samið 
var um að samningurinn væri á vegum fyrirtækisins og aðsetur þess síðan 
flutt. 
 
(2)  1 mgr. gildir á sama hátt breytir þú um nafn. 
 

§ 23  Hverjar eru upplýsingaskyldur þínar? 

 
(1)  Ef lagalegar reglur skylda okkur til að afla, vista, vinna úr og tilkynna 
um upplýsingar og gögn um samninginn, ber þér að láta okkur í té 
tafarlaust nauðsynlegar upplýsingar, gögn og fylgigögn þar að lútandi, 
eða ef um verður beðið - þ.e. án saknæmrar tafar  

 við samningsgerð 
 við breytingar eftir samningsgerð 
 ef um verður beðið 

umsvifalaust – það merkir án vítaverðs hiks – að vera til reiðu. 
Upplýsingaskyldan gildir á sama hátt varðandi upplýsingar um aðstæður 
þriðju aðila sem eiga rétt samkvæmt samningnum. 
(2)  Nauðsynlegar upplýsingar í skilningi 1. mgr. eru til dæmis aðstæður 
sem geta verið afgerandi við mat á 

 persónulegu skattalegu lögheimili þínu, 
 skattalegu lögheimili þriðju aðila sem eiga kröfu á grundvelli 

samningsins 
 sem og skattalegu lögheimili þess sem tekur   

við bótagreiðslunum.  
 
Þar vega/vegur þyngst þýsk(t) eða erlend/-t skattaleg(-t) 
auðkennisnúmer, fæðingardagur, fæðingarstaður og lögheimili. Hvaða 
aðstæður þetta eru í einstökum atriðum má lesa í liðnum „Upplýsingar til 
neytenda um gildandi skattareglur“. 
 
(3)  Ef okkur eru ekki fengin/-nar, eða ekki á réttum tíma, 
nauðsynlegar upplýsingar, gögn og fylgiskjöl, gildir eftirfarandi: Allt 
eftir því sem lög kveða á um tilkynnum við innlendum og erlendum 
skattyfirvöldum um samninginn. Þetta á einnig við, þó svo að 
hugsanlega sé ekki um skattalegt lögheimili erlendis að ræða. 
 
(4)  Brot gegn upplýsingaskyldu samkvæmt 1. og 2. mgr. getur leitt 
til þess að við innum ekki greiðslu okkar af hendi. Þetta á við þar til 
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okkur hafa verið veittar þær upplýsingar sem við þörfnumst til að 
geta staðið við lagaskyldur okkar. 
 
(5)  Eins ber að hyggja að upplýsingaskyldu samkvæmt ríkjandi 
lögboðnum reglum hverju sinni varðandi baráttu gegn peningaþvætti, um 
þessar mundir 6. mgr. 11. gr. laga um peningaþvætti (GwG). Greina þarf 
frá því hvort ætlunin sé að stofna til eða reka viðskiptasamband(s) og/eða 
framkvæma tiltekin viðskipti fyrir þriðja aðila, og eins þarf að láta í té allar 
nauðsynlegar upplýsingar ásamt fylgigögnum þar um, og tilkynna þegar í 
stað - þ.e. án saknæmrar tafar - um allar breytingar sem eiga sér stað meðan 
á viðskiptasambandi stendur. Af þessu skapast sú skylda samningsaðila 
að tilkynna okkur að fyrra bragði um það ef iðgjöld eiga að gjaldfærast af 
reikningi sem samningsaðili okkar er ekki skráður fyrir (annar 
iðgjaldsgreiðandi). Undir iðgjaldagreiðslur annars aðila falla meðal annars 
skuldfærslur af reikningum sem þér hefur verið veitt umboð til aðgangs 
að, sem og greiðslur af reikningum sem framkvæmdar eru af miðlurum 
eða vinnuveitanda, svo fremi sem þeir eru ekki tryggingartakar. 
 

Á meðan viðskiptasambandið varir gildir upplýsingaskylda um öll viðskipti 
sem fela í sér greiðslur (t.d. millifærslur, viðbótargreiðslur, lán og 
breytingar á bankareikningum). 
 
Ef ekki er staðið við upplýsingaskylduna eða ekki sannleikanum 
samkvæmt, ber okkur samkvæmt ríkjandi lögboðnum reglum hverju 
sinni, - um þessar mundir 1. mgr. 43. gr. GwG - , að tilkynna slíkt 
tafarlaust til miðstöðvar rannsókna á fjármálaviðskiptum (27. gr. 
GwG). 
 

§ 24  Hvaða kostnað og gjöld gjaldfærum við 
sérstaklega og hvaða gjaldskrárháðu 
takmarkanir eru í gildi? 

 
Kostnaður og gjöld 
(1)  Ef sérstakar ástæður, sem þú berð ábyrgð á, valda okkur aukinni 
umsýslu gefum við út sérstakan heildarreikning fyrir aukakostnaði. 
Núverandi gildandi kostnað má sjá í liðnum „Ákvæði um kostnað og 
gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.“. Þau ákvæði eru hluti af 
skilmálunum. Við getum ákveðið hæfilegan kostnað að nýju. Við 
tilkynnum um væntanlegar breytingar hverju sinni, skriflega. 
 
(2)  Við mat á eingreiðslu kostnaðar er tekið mið af reglubundnum 
útgjöldum sem til falla. Ef þú sýnir okkur fram á að þær forsendur sem 
kostnaðarmat okkar byggist á eigi í þínu tilfelli eðli málsins samkvæmt 
ekki við, fellur frádrátturinn niður. Ef þú sýnir okkur fram á að áætluð 
upphæð eigi að vera verulega lægri, verður frádrátturinn lækkaður til 
samræmis. 
 
(3)  Öll opinber gjöld og álögur (t.d. skatta) sem kunna að verða lögð á 
vegna samningsins reiknum við inn í greiðslur okkar, eða þarf að 
endurgreiða okkur. 
 
 
 
Gjaldskrárháðar takmarkanir 
(4)  Um samninginn gilda ákveðnar gjaldskrárháðar takmarkanir. 
Núgildandi takmarkanir má sjá í liðnum „Ákvæði um kostnað og 
gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr.“. Þau ákvæði eru hluti af 
skilmálunum. Við getum ákveðið hæfilegar takmarkanir að nýju. Við 
tilkynnum um væntanlegar breytingar hverju sinni, skriflega. 
 

§ 25  Hvenær þarf í síðasta lagi að halda til streitu 
gagnvart okkur kröfum vegna 
tryggingarsamningsins? 

 

(1)  Kröfur byggðar á samningnum fyrnast á lögboðnum þriggja ára 
fyrningartíma. Fyrningarfresturinn hefst í lok þess árs þegar krafa 
stofnaðist, og þegar kröfuhafi öðlaðist, eða hefði mátt öðlast vitneskju um 
þær aðstæður sem krafan byggist á, – án stórkostlegs gáleysis. 
 
(2)  Láti kröfuhafi fyrningarfrestinn líða án þess að grípa til lagalegra 
ráðstafana til að framfylgja kröfunum, hefur hann fyrirgert rétti sínum til að 
fá kröfunum fullnægt. Þetta gildir ekki um kröfur sem við höfum þegar 
viðurkennt. 
 

§ 26  Hvaða lög gilda um samninginn? 

 
Um samninginn gilda lög Sambandslýðveldisins Þýskalands. 
 

§ 27  Hvar er varnarþingið? 

 
(1)  Varnarþing ákæra á hendur okkur vegna samningsins er hjá dómstól 
í því umdæmi þar sem aðsetur okkar, eða útibú sem annast samninginn, 
er. Einnig hjá dómstól í því umdæmi þar sem þú átt lögheimili þegar mál 
er höfðað. Ef lögheimili er ekki til, þá á þeim stað þar sem venjulegur 
dvalarstaður er.  
 
Sért þú lögaðili, þá einnig hjá dómstól í því umdæmi þar sem aðsetur, eða 
aðsetur útibús, er. 
 
(2)  Mál á hendur þér vegna samningsins þarf að höfða fyrir dómstól í því 
umdæmi þar sem þú átt lögheimili. Ef lögheimili er ekki til, þá á þeim stað 
þar sem venjulegur dvalarstaður er. Sért þú lögaðili, þá einnig hjá dómstól 
í því umdæmi þar sem aðsetur, eða aðsetur útibús, er. 
 
(3)  Ef venjulegur dvalarstaður eða lögheimil er flutt úr landi eru 
varnarþing málshöfðana vegna tryggingarsamningsins hjá dómstólum 
þess ríkis þar sem við höfum aðsetur. Þetta á jafnframt við sért þú lögaðili 
og starfstöð eða  skrifstofa er staðsett erlendis. 
 

§ 28  Hvenær má aðlaga skilmála? 

 
(1)  Ef dómur hefur úrskurðað ákvæði í tryggingarskilmálum okkar ógilt, 
eða það lýst haldlaust með stjórnvaldsákvörðun, getum við skipt því út 
fyrir nýtt ákvæði, að því tilskildu að  

 slíkt sé nauðsynlegt til að tryggja áframhald samnings, eða að  
 það væri óverjandi harka gagnvart öðrum hvorum samningsaðila – 

að teknu tilliti til hagsmuna hins samningsaðilans – að halda 
samningnum óbreyttum.  

 
Nýja ákvæðið öðlast því aðeins gildi að markmiði samnings sé náð, 
jafnframt því að tekið sé sanngjarnt tillit til hagsmuna tryggingartaka. 
 
(2)  Nýja ákvæðið skv. 1. mgr. verður hluti af samningnum tveimur vikum 
eftir að nýja ákvæðið, ásamt ástæðum fyrir áorðnum breytingum, hefur 
verið sent til þín. 
 
(3)  Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála verður óvirkt að öllu leyti eða að 
hluta hefur slíkt ekki áhrif á önnur ákvæði. 
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Ákvæði um arðshlutdeild samkvæmt 3. mgr. 6. gr. 
Staða: 12.12.2020 
 
Ákvæði þessi eru hluti almennra skilmála sem liggja tryggingarsamningi þínum til grundvallar. Við getum breytt þeim varðandi samninginn að uppfylltum 
skilyrðunum 28. greinar. 
 
1. Hvernig úthlutum við arðshlutum? 
Við veitum þér og öðrum tryggingartökum hlutdeild í arði og varasjóðum 
virðismismunar samkvæmt 153. gr. laga um tryggingarsamninga (laga um 
tryggingasamninga VVG) (arðshlutdeild). 
 
Samningurinn öðlast arðshluti í þeim reikni- og arðflokki sem samningur 
tilheyrir. Nánar um skipan í flokka er að finna í tryggingarskírteini. 
 
Nánar um úthlutun arðshluta er að finna í árlegri áætlun um úthlutun arðs. 
Áætlun um úthlutun arðs birtum við árlega í ársskýrslu á heimasíðu okkar. 
 
Samningurinn á hlutdeild í arði allt frá fyrsta tryggingarári 
 
1.1. Reglubundnir arðshlutar 
Samningurinn öðlast fyrir hvert ár samningstímans reglubundna 
arðshluta, þegar þeim er úthlutað. Reglubundnir arðshlutar geta myndast 
sem arðshlutar frá vöxtum, annars vegar, og sem arðshlutar frá 
umsýslukostnaði, hins vegar. Þú verður að greiða kostnað vexti, áhættu- 
og umsýslukostnaðarhlutdeild hvert sinn í lok hvers mánaðar og vexti og 
umsýslukostnað meðan lífeyrisbætur greiðast við lok tryggingarárs. 
 
Viðmiðunargrundvöllur 
Viðmiðunargrundvöllur reglubundinna arðshluta er: 
 

 Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu: 

- fyrir vaxtaarð af tryggingarinneign fram til byrjunar 
úthlutunarmánaðar. 

- fyrir arðshluta í áhættuiðgjaldi til greiðslu áhættu vegna 
dauðsfalls. 

- Fyrir umsýslukostnaðararðshlut vegna heildarinneign fram að 
byrjun úthlutunarmánaðar.. 

 
 Á lífeyristökutíma: 

- Hvað varðar arðshluta frá vöxtum; sú heildarinneign sem er á bak 
við lífeyrisgreiðslur - og sem á úthlutunardegi er fundin með 
reikniforsendum fyrir útreikning varasjóðs. 

- Hvað varðar arðshluta frá umsýslukostnaði; tryggður árslífeyrir, - 
sem fundinn var við upphaf lífeyrisgreiðslu og tryggður er frá þeim 
tímapunkti. 

 
1.2 Hlutar í lokaarði 
Gert er ráð fyrir úthlutun hluta í lokaarði á eftirtöldum tímapunktum 
(úthlutunardagar). 
 

 á sveigjanlega lífeyristökutímanum:  
Við upphaf lífeyrisgreiðslna, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn, að liðnu fjórða tryggingarári; 
 

 við væntanlegt upphaf lífeyristöku: 
Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn; 
 

 á framlengingartíma: 
Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn; 
 

 fyrir upphaf sveigjanlegs lífeyristökutíma: 
Við uppsögn, ef þriðjungur söfnunartíma fram að væntanlegu 
upphafi lífeyristöku er liðinn, þó í fyrsta lagi að liðnu fjórða 
tryggingarári, eða eftir lok 10.  tryggingarárs; 
 

 Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu:  
Við andlát hins tryggða - þess sem líftryggður er samkvæmt tryggingunni. 

 
Ráðstöfun hluta í lokaarði 
Prósentur hluta í lokaarði á einstökum úthlutunardögum eru 
endurákvarðaðar með reglubundnum hætti. Samningnum er úthlutað 
reiknuðum hlutum í lokaarði til bráðabirgða. 
 
Úthlutaða hluta í lokahagnaði ávöxtum við með vaxtaprósentum sem eru 
endurákvarðaðar með reglubundnum hætti. Ávöxtuninni er skipt niður á 
samninginn til bráðabirgða. 

 
Hlutar í lokaarði, sem þegar hefur verið úthlutað, ásamt vöxtum, geta 
fallið niður að nokkru leyti eða öllu – einnig afturvirkt. 
 
Úthlutun hluta í lokaarði 
Um úthlutun lokaarðshluta, sem og vaxta, gilda þær reglur sem reiknaðar 
hafa verið út fyrir viðkomandi úthlutunardag. 
 
Hvort og hversu háum hlutum í lokaarði, og lágmarkshlutdeild í 
varasjóðum virðismismunar, verður úthlutað, ræðst alfarið af 
áformum um dreifingu arðs á því tímabili þegar úthlutun fer fram. 
Lokaarður getur fallið niður að nokkru leyti eða öllu.  
 
Ef hinn tryggði andast áður en lífeyrisgreiðslur hefjast eða ef 
tryggingarsamningnum er sagt upp, lækkar hlutdeild í lokaarði í samræmi 
við tryggingastærðfræðilegar reglur. 
 
Viðmiðunargrundvöllur 
Matsgrundvöllur vegna hluta í lokaarði er öryggisinneign fram til byrjun 
mánaðar þegar úthlutun fer fram, og hlutatengd inneign fram að byrjun 
úthlutunarmánaðar.  
 
1.3 Hlutdeild í varasjóðum virðismismunar 
Hafi lífeyristryggingin átt þátt í myndun varasjóðs virðismismunar veitum 
við þér hlutdeild í varasjóði virðismismunar. 
 
Skipting varasjóðs virðismismunar 
Varasjóði virðismismunar er á árlegum reikningsskiladegi deilt niður á 
tryggingarsamning til bráðabirgða í hlutfalli við tillag hans (3. mgr. 153. 
greinar VVG). 
 
Til þess reiknum við út virði öryggisinneignar á reikningsskiladegi, að 
viðbættu samsvarandi verðmæti á undangengnum reikningsskiladögum. 
Verðgildi tryggingarsamningsins, sem þannig er fundið, er síðan sett í 
samhengi við samsvarandi gildi allra samninga sem eiga rétt til slíks 
(úthlutunarregla). 
 
Á lífeyristökutíma er við útreikning úthlutunarreglu aðeins tekið tillit til 
heildarinneignar frá upphaf lífeyrisgreiðslu; auk þess hefur samtala þess 
lífeyris sem þegar hefur verið greiddur áhrif á úthlutunarreglu. Nánar um 
þetta er að finna í áætlun okkar um úthlutun arðs.  
 
Úthlutunarregla sem þannig er fundin á reikningsskiladegi sýnir þá 
hlutdeild í varasjóði virðismismunar sem kemur í hlut samningsins í 
hlutfalli við alla samninga sem rétt eiga á úthlutun; úthlutunarreglan gildir 
í tólf mánuði hverju sinni. Tímabilið hefst þann 01.01 á næsta ári, eftir kl. 
12 á hádegi, og varir til 01.01 kl. 12 á hádegi árið þar á eftir.  
 
Varasjóði virðismismunar úthlutað 
Við úthlutun er eingöngu tekið mið af varasjóðum virðismismunar sem 
taka skal tillit til lögum samkvæmt og samkvæmt eftirlitsfyrirmælum um 
hlutdeild samninga (ráðandi varasjóðir virðismismunar). 
 
Varasjóðum virðismismunar er úthlutað við upphaf lífeyristöku eða 
greiðslu heildarinneignar; sama gildir ef tryggingarsamningurinn endar 
fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu vegna andláts hins tryggða, eða vegna 
uppsagnar (úthlutunardagar). 
 
Eftir upphaf lífeyrisgreiðslu fer úthlutun fram í lok hvers tryggingarárs, ef 
tryggði lifir þann úthlutunardag, þó í fyrsta skipti að liðnu fyrsta 
lífeyristökuári. Auk þess er úthlutað við samningslok, ef greiðsla gjaldfellur 
þá. 
 
Í þessu skyni reiknum við út þá fjárhæð varasjóðs virðismismunar sem 
gildir á viðkomandi úthlutunardegi og fer helmingurinn inn á 
tryggingarsamninginn samkvæmt útreiknaðri úthlutunarreglu. 
 
Verðmæti gildandi varasjóða virðismismunar hverju sinni er reiknað út að 
minnsta kosti mánaðarlega. Ákvörðun þessara útreikningsdaga, 
tilgreining þeirra skilyrða sem gilda fyrir hvern þeirra, sem og röðun 
gildandi útreikningsdaga, hverju sinni, niður á viðkomandi úthlutunardaga, 
er liður í áætlun okkar um dreifingu á arðshlutum og fer alltaf fram fyrir eitt 
ár í senn. 
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Útreiknað verðgildi ráðandi varasjóðs virðismismunar hverju sinni 
getur verið annað en verðgildi raunverulegra varasjóða virðismunar; 
getur breyst hvenær sem er, getur einnig sveiflast upp og niður í 
verulegum mæli og jafnvel fallið algjörlega niður. 
 
1.4 Lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 
Verðgildi ráðandi varasjóða virðismismunar hverju sinni getur sveiflast 
mjög verulega frá einum tíma til annars. Til að jafna út þessar sveiflur 
getum við samið um lágmarksupphæð (lágmarkshlutdeild) fyrir 
samninginn – umfram þann rétt sem lög gera ráð fyrir. 
 
Gert er ráð fyrir lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar á 
eftirfarandi tímapunktum (úthlutunardagar): 
 

 á sveigjanlega lífeyristökutímanum: 
Við upphaf lífeyrisgreiðslna, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn, að liðnu fjórða tryggingarári; 

 

 við væntanlegt upphaf lífeyristöku: 
Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn; 

 

 á framlengingartíma: 
Við upphaf lífeyrisgreiðslu, við útborgun heildarinneignar eða við 
uppsögn; 

 

 fyrir upphaf sveigjanlegs lífeyristökutíma: 
Við uppsögn, ef þriðjungur söfnunartíma fram að væntanlegu 
upphafi lífeyristöku er liðinn, þó í fyrsta lagi að liðnu fjórða 
tryggingarári, eða eftir lok 10.  tryggingarárs; 

 

 Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu: 
Við andlát tryggðs einstaklings 

 

 eftir upphaf lífeyrisgreiðslu:  
við lok tryggingarárs, ef tryggði lifir þann úthlutunardag, þó í fyrsta 
skipti að liðnu fyrsta lífeyristökuári. 

 
Ráðstöfun lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar 
Lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar er endurskoðuð 
reglulega fyrir hvern úthlutunardag. Lágmarkshlutdeild í varasjóðum 
virðismismunar er reiknuð út og skipt niður á samninginn til bráðabirgða. 
 
Úthlutaða lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar ávöxtum við 
með vaxtaprósentum sem eru endurskoðaðar reglulega. Ávöxtuninni er 
skipt niður á samninginn til bráðabirgða. 
 
Lágmarkshlutdeild, sem skipt hefur verið niður á varasjóði 
virðismismunar, og ávöxtun hennar, getur fallið niður að nokkru leyti 
eða öllu – einnig afturvirkt. 
 
Úthlutun lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar 
Um úthlutun lágmarkshlutdeildar í varasjóðum virðismismunar, og 
ávöxtun hennar, gilda þær reglur sem reiknaðar hafa verið út fyrir 
viðkomandi úthlutunardag. 
 
Hvort og hversu há lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 
verður í reynd ræðst alfarið af áformum um dreifingu arðs á því 
tímabili sem úthlutunardagur lendir innan. Lágmarkshlutdeild getur 
fallið niður að nokkru leyti eða öllu. 
Lágmarkshlutdeild er ákveðin með fyrirvara um ákvarðanir í ársskýrslu og 
raunverulega úthlutun úr varasjóði virðismismunar. Þegar 
lágmarkshlutdeild hefur verið tilkynnt lækkar upphæðin, svo nemur þeim 
varasjóðum virðismismunar sem samningnum var raunverulega úthlutað. 
Ef raunveruleg útreiknuð hlutdeild í varasjóði virðismismunar fyrir 
tryggingarsamninginn er á úthlutunardegi hærri en sú upphæð, sem þú 
átt rétt á, sem lágmarkshlutdeild, fellur lágmarkshlutdeild niður og þú færð 
hærri upphæðina, þ.e. þá hlutdeild í varasjóði virðismismunar sem 
raunverulega kemur í hlut samningsins. 
 
Ef hinn tryggði andast fyrir upphaf lífeyristöku, eða við uppsögn, lækkar 
lágmarkshlutdeildin í samræmi við tryggingastærðfræðilegar meginreglur. 
 
Viðmiðunargrundvöllur fyrir lágmarkshlutdeild 
Matsgrundvöllur fyrir lágmarkshlutdeild er tryggingarinneign í byrjun þess 
mánaðar þegar úthlutun fer fram. 
 
Á lífeyristökutíma samsvarar viðmiðunargrundvöllurinn þeim grundvelli 
sem gildir um reglubundna arðshluta (vaxtaarður), og víkur þetta frá því 
sem að ofan greinir. 
 

2. Hvernig ráðstöfun við úthlutuðum arðshlutum, og varasjóðum 
virðismismunar, eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum 
virðismismunar, fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu? 
 
2.1 Reglubundnir arðshlutar 
Reglubundinn arðshluta af vöxtum, - áhættu, og arðshluta af 
umsýslukostnaði, - sem úthluta skal-, tekjufærum við sem bónusiðgjald 
inn á heildarinneign samningsins þíns, að frádregnum umsýslukostnaði 
(sjá 3. mgr. 1. gr.) með vísan til verðmætatryggingar (3. mgr. 3. gr.). 
Viðmiðunardagur við mat á verðmæti hluta er kauphallardagurinn fyrir 15. 
dag þess mánaðar sem fer á undan þeim degi þegar úthlutun fer fram. 
 
Sem hluti af heildarinneign lýtur bónusiðgjald þar með reglum um áætlun 
um verðmætatryggingu, samkvæmt 3. mgr. 3. gr.  
 
Tryggð lágmarksinneign við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu hækkar 
um sem nemur bónusiðgjaldi til hækkunar lágmarksinneignar (sjá 5. mgr. 
2. gr.). Bónusiðgjaldi til hækkunar lágmarksinneigna er reiknað eins og 
bónusiðgjaldið, en með vöxtunum 0,7%. 
 
2.2 Hlutar í lokaarði 
Hluta í lokaarði sem úthluta skal greiðum við við andlát hins tryggða, fyrir 
upphaf lífeyrisgreiðslu, eða við uppsögn á söfnunartíma. Um notkun við 
upphaf lífeyrisgreiðslu gildir töluliður 3 á sama hátt. 
 
2.3 Varasjóðir virðismismunar eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum 
virðismismunar 
Andvirði hlutdeildar í varasjóðum virðismismunar, eða hugsanlegrar 
lágmarkshlutdeildar, er greitt út til rétthafa lífeyrisins, fyrir upphaf 
lífeyrisgreiðslu við andlát hins tryggða, eða við uppsögn. Við upphaf 
lífeyrisgreiðslu notum við úthlutaða varasjóði virðismismunar samkvæmt 
tölulið 3. 
 
3.  Hvernig ráðstöfum við arðsinneign við upphaf lífeyrisgreiðslu? 
Við upphaf lífeyrisgreiðslu reiknum við það sem fyrir hendi er sem 

 heildarinneign til viðbótar við 
 úthlutaða hluti í lokaarði 
 úthlutaða varasjóði virðismismunar eða hugsanlega úthlutaða 

lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 

ævilangan tryggðan lífeyri frá þeirri stundu. 
 
Ráðandi hvað varðar útreikningi á verðmæti hluta í fjárfestingaráætlun í 
fjárfestingarhugtökunum,er kauphallardagur  fyrir 15. dag þess mánaðar 
sem fer á undan útgreiðslu á lífeyri. Ráðandi hvað varðar fjölda hluta er 
dagurinn þegar lífeyrisgreiðslur hefjast. 
 
Vegna þess að reglur þær sem gilda um nýgerða samninga eru 
notaðar til ávöxtunar (sjá 3. mgr. 2. gr.), veldur úthlutuð 
arðshlutdeild ekki endilega því að ævilangur lífeyrir verði hærri en 
tryggður lágmarkslífeyrir samkvæmt 4. mgr. 2. gr. 
 
Ef valin er greiðsla inneignar í stað lífeyris greiðum við út allar 
arðsinneignir sem fyrir hendi eru, ásamt heildarinneign. 
 
4.  Hvernig ráðstöfum við úthlutuðum arðshlutum og varasjóði 
virðismismunar eða lágmarkshlutdeild í varasjóði virðismismunar 
eftir upphaf lífeyrisgreiðslu? 
Samningurinn á einnig hlutdeild í reglubundnum arði og í varasjóðum 
virðismismunar eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar eftir 
upphaf lífeyrisgreiðslu. Reikniforsendur sem notaðar eru til ávöxtunar, við 
upphaf lífeyrisgreiðslu, haldast líka ráðandi fyrir arðshluta sem til falla á 
lífeyristökutíma. 
 
Arðshlutum, sem úthluta skal eftir upphaf lífeyrisgreiðslu, og varasjóðum 
virðismismunar, eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar, 
ráðstöfum við til að hækka lífeyri sem fundinn er við upphaf 
lífeyrisgreiðslu, eða til að hækka umsamda greiðslu við samningslok. 
 
Við andlát hins tryggða eftir upphaf lífeyrisgreiðslu, og áframhaldandi 
greiðslu lífeyris, endurreiknum við lífeyrinn úr arðshlutdeildinni; hann 
getur lækkað. 
 
Fram að upphafi lífeyrisgreiðslu má velja á milli svofelldra 
ráðstöfunarleiða: 
 
4.1 Arðslífeyrir með lágmarksbónuslífeyri 
Hagnaðarhlutum sem úthlutað er, eftir upphaf lífeyrisgreiðslu, er 
ráðstafað að hluta til til beinnar hækkunar lífeyris (hagnaðarlífeyrir), að 
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hluta til sem iðgjaldseingreiðsla til aukalegs iðgjaldsfrís lífeyris 
(lágmarksbónuslífeyrir). 
 
Varasjóðum virðismismunar, eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum 
virðismismunar, er ráðstafað til að hækka lífeyrinn, sem 
iðgjaldseingreiðsla til aukalegs iðgjaldsfrís lífeyris (bónuslífeyrir). 
 
Arðslífeyrir ræðst af aldri hins tryggða, upphæð hans er ekki tryggð og 
gjaldfellur hann um leið og útreiknaður lífeyrir við upphaf lífeyris. 
Lágmarksbónuslífeyrir og bónuslífeyrir eru tryggðir til frambúðar og eiga 
sömuleiðis rétt á arði. 
 
Lágmarksbónuslífeyri greiðum við því aðeins út ef, og að svo miklu leyti 
sem, hann er hærri en arðslífeyrir; fram til þess tímapunkts sláum við 
lágmarksbónuslífeyri saman við arðslífeyrinn. Lágmarksbónuslífeyrir og 
bónuslífeyrir fela í sér tryggða hækkun lífeyris, ef slíkt er innifalið. 
 
Við útreikning á lágmarksbónuslífeyri og bónuslífeyri notum við á öllum 
lífeyrisgreiðslutímanum lágmarksvexti sem nema núll prósentum og 
dánartöflu eins og hún er í gildi við upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 

4.2 Bónuslífeyrir 
Arðshlutum, sem úthlutað er eftir upphaf lífeyrisgreiðslu, og varasjóðum 
virðismismunar, eða lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar, er 
ráðstafað til að hækka lífeyrinn, og þá sem iðgjaldseingreiðsla til aukalegs 
iðgjaldsfrís lífeyris (bónuslífeyrir). 
 
Frá öðru ári lífeyristöku fæst þannig, þegar um úthlutun er að ræða, 
aukalegur bónuslífeyrir, - sem gjaldfellur um leið og lífeyrir við upphaf 
lífeyrisgreiðslu -, og á hann sömuleiðis rétt á arði, og sem tryggður er til 
frambúðar. Bónuslífeyrir felur einnig í sér tryggða hækkun lífeyris, ef slíkt 
er innifalið.  
 
Við útreikning á bónuslífeyri notum við á öllum lífeyrisgreiðslum 
lágmarksvexti sem nema núll prósentum og dánartöflu eins og hún er í 
gildi við upphaf lífeyrisgreiðslu. 
 
5. Annars konar lífeyrisskeið 
Allt að tveimur mánuðum fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu má fara fram á að 
samningurinn taki einnig mið af fjármálamörkuðum á lífeyrisskeiðinu, eða 
haldi áfram í annars konar lífeyrisskeiði, ef slíkt er í boði við upphaf 
lífeyrisgreiðslu. Þá ráða ákvæði samningsins sem í gildi eru við upphaf 
lífeyrisgreiðslu. 
 

Fjárhæð arðshlutdeildar ræðst af mörgu þáttum. Mikilvægustu þættirnir eru vaxtaþróun á fjármálamarkaði og breytingar á lífslíkum. Þá hefur 
þróun raunverulegs kostnaðar einnig áhrif. Af þessum sökum er ekki hægt að ábyrgjast endanlega fjárhæð væntanlegrar arðshlutdeildar. 
En til að gefa þrátt fyrir þetta einhverja hugmynd um þróun arðshlutdeildar má óska eftir að fá sent dæmi um hagnaðarútreikning miðað við 
aðstæður þínar, án ábyrgðar.
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Ákvæði um gjöld og gjaldskrárháðar takmarkanir samkvæmt 24. gr. 
Staða: XX.XX.XXXX 
 
Ákvæði þessi eru hluti almennra skilmála sem liggja tryggingarsamningi þínum til grundvallar. Við getum ákvarðað sanngjarna skilmála að nýju. Gildandi 
kostnaðaryfirlit hverju sinni má fá hjá okkur, hvenær sem er. 

1  Kostnaður 
 

Nr. Tegund kostnaðar nú að hámarki 

1.1 Endursending skuldfærslubeiðna áfallinn bankakostnaður 

1.2 Ákvæði um að hætta við 
samkvæmt 1. mgr. 16. gr. 

0,00 
evrur 

10 prósent 
fyrsta iðgjalds 

eða 
eingreiðsla 

iðgjalds 
hámark 150. 

Evrur 

1.3 Ítrekun vegna síðara iðgjalds í 
vanskilum, sjá 3. mgr. 16. gr.  

tilfallandi máls og 
sendingarkostnaður 

1.4 Breyting á samningi 0,00 
evrur 15,00 evrur 

1.5 Lækkun iðgjalds 0,00 
evrur 

15,00 evrur 

1.6 Breyting á viðtökurétti 0,00 
evrur 

15,00 evrur 

1.7 Aukaeintak tryggingarskírteinis 0,00 
evrur 15,00 evrur 

1.8 Takmörkuð ráðstöfun staðfest 0,00 
evrur 15,00 evrur 

1.9 Afsal eða veðsetning afgreidd 0,00 
evrur 15,00 evrur 

1.10 Öflun einstakra yfirlýsinga ef 
undanskilja á einhvern frá 
þagnarskyldu; hver yfirlýsing 

0,00 
evrur 15,00 evrur 

 
Að auki reiknum við þér kostnað sem þriðju aðilar leggja á okkur. 
 
Allar upphæðir hækka um sem nemur burðargjöldum. 
 
Öll opinber gjöld og álögur (t.d. skatta) sem kunna að verða lögð á 
vegna samningsins reiknum við inn í greiðslur okkar, eða þarf að 
endurgreiða okkur. 
 
Dráttarvaxtaprósentur taka mið af fjármálamörkuðum. Þær eru þó hið 
mesta 5 prósentupunktum hærri en grunnprósenta samkvæmt 247. gr. 
einkamálalaga (Bürgerliches Gesetzbuch).  
 
Gjöld, endurgreiðslu kostnaðar og ógreidda dráttarvexti drögum við frá 
heildarinneign samningsins. 
 

2  Gjaldskrárháðar takmarkanir 
 

Nr. Tegund   

2.1 Lágmarksiðgjald aðaltryggingar með 
reglubundnum   
iðgjaldsgreiðslum nemur á mánuði. 

 
Samtala iðgjalda nemur að minnsta kosti 

 

 
25,00 evrum 

 
12.000,00 

evrum 

2.2 Lágmarksiðgjald aðaltryggingar með 
iðgjaldseingreiðslu nemur  10.000,00 evrum 

2.3 Aukagreiðslur 

í tilviki styrktarsjóð aðeins einu sinni við 
upphaf tryggingar  

 - lágmarksupphæð  200,00 evrum 
 - hámarksupphæð   
 – hvert tryggingarár að hámarki  

- ef um er að ræða styrktarsjóð, þá að 
hámarki: 

 

10.000,00 evrum    

Samtala 
núverandi 

iðgjalda á öðru 
fjárhagsári 

fyrirtækisins sem 
annast 

greiðslurnar, að 
frádreginni 

samtölu 
reglubundins 
iðgjalds á því 

fjárhagsári þegar 
vátryggingin hefst 

2.4 Lágmarkslífeyrir nemur, samkvæmt 4. mgr. 
2. gr.  

 - ef greitt er árlega  300,00 evrum 
 - ef greitt er á hálfs árs fresti  150,00 evrur 
 - ef greitt er ársfjórðungslega  75,00 evrum 
 - ef greitt er mánaðarlega  25,00 evrum 

2.5 Uppsögn að hluta til   
 - eftirstöðvar heildarinneignar 3.000,00 evrum 

2.6 Úttekt inneignar að hluta til á söfnunartíma  
 - lágmarksupphæð úttektar  1.000,00 evrum 
 - eftirstöðvar heildarinneignar 3.000,00 evrum 

2.7 Úttekt inneignar að hluta við upphaf 
lífeyrisgreiðslu  

 - lágmarksupphæð úttektar 1.000,00 evrum 
 - eftirstöðvar lífeyris amk. í háum 

fjárhæðum 2.4 

2.8 Úttekt inneignar að hluta á 
lífeyrisgreiðslutíma  

 - lágmarksupphæð úttektar 1.000,00 evrum 
 - hámarksúttekt dánarbóta sem 

takmarkast við tryggða heildarinneign  

2.9  Þarf ekki að greiða iðgjald 
eftirstöðvar heildarinneignar 3.000,00 evrum 
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Upplýsingar handa viðskiptavinum um mikilvægar spurningar 
Staða: XX.XX.XXXX – Prentnúmer D5120409 
 
Þú kaust að velja vísitölumiðaða söfnunarlífeyristryggingu - Rente WachstumGarant. Hún veitir þér, við lifun, tryggingarvernd með milliliðalausri hlutdeild 
í verðmætaþróun í séreignarsjóði í okkar eigu. Hér á eftir útskýrum við helstu spurningar varðandi lífeyristrygginguna. 
 
1.  Hvað er Rente WachstumGarant? 
 
Með Rente WachstumGarant bjóðum við þér ævilangan söfnunarlífeyri. Á 
söfnunartímanum – það er tíminn frá upphafi tryggingar til upphafs 
lífeyrisgreiðslu – tekur þú þátt í verðmætaþróun vísitölumiðuðu 
fjárfestingar okkar (Fjárfestingarhugtök). . Hluta af inneignum okkar 
fjárfestum við einnig í öðrum eignum. Til að geta staðið við tryggðan 
lágmarkslífeyri eða tryggða lágmarksinneign eða til að greiða 
umsýslukostnað sem til fellur vegna samningsins, dreifum við 
heildarinneign samningsins stöðugt á þessar fjárfestingaleiðir. 
 
Ekki er hægt að sjá verðmætaþróun á fjárfestingarhugtökunum fyir. 
Fyrir upphaf lífeyrisgreiðslu gefst kostur á verðmætaaukningu, við 
gengishækkun verðbréfa fjárfestingabréfasafnsins; en 
gengislækkun fylgir hætta á verðmætarýrnun. 
 
Tíu prósent reglubundinnar verðmætaaukningar á 
fjárfestingarhugtökunum eru í hverjum mánuði tryggð sjálfkrafa sem 
afrakstur: þau hækka tryggða lágmarksinneign. Reglubundin 
verðmætaaukning er sú jákvæða verðmætaaukning hlutanna í 
fjárfestingarhugtökunum, sem voru úthlutaðir samningnum, og til verður á 
einum almanaksmánuði á söfnunartímanum. 
 
Við útreikning á ævilöngum lífeyri er þó til ráðstöfunar, við væntanlegt 
upphaf lífeyrisgreiðslu, heildarinneign sem nemur að minnsta kosti 
samanlagðri upphæð greiddra iðgjalda inn á lífeyristrygginguna (tryggð 
iðgjaldsendurgreiðsla við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu)   
 
Ævilangur lífeyrir, sem við greiðum við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu, 
er að minnsta kosti jafn hár og tryggður lágmarkslífeyrir. 
 
Við upphaf lífeyrisgreiðslu færum við frá fjárfestingabréfum þann hluta í 
fjárfestingarhugtökunum sem fellur samningi þínum í skaut og festum 
andvirðið í öðrum tryggum eignum okkar, hafi ekki verið samið um annars 
konar lífeyrisskeið. Tengslin við fjárfestingarhugtökin rofna; 
verðmætaþróun fjárfestingarhugtökunum hefur því ekki lengur áhrif á 
hæð ævilangs lífeyris. 
 
2.  „Hver er hver“ í Rente WachstumGarant? 
 
Sem tryggingartaki ert þú samningsaðili okkar. Hinn tryggði er sá sem 
líftryggður er samkvæmt samningnum. Réttmætur viðtakandi er sá sem 
þú ákvaðst að skyldi hljóta greiðsluna. 
 
3.  Hvenær hefst tryggingarverndin? 
 
Tryggingarverndin hefst þegar samningurinn hefur verið undirritaður. Þó 
stofnast engin tryggingarvernd fyrir það upphaf tryggingar sem tilgreint er 
í tryggingarskírteininu. Tryggingarvernd hefst klukkan 12 á hádegi á þeim 
degi sem tilgreindur er í tryggingarskírteini. Greiðsluskylda okkar getur 
fallið niður ef þú greiðir ekki iðgjald á réttum tíma. 
 
4.  Hver fær greiðsluna? 
 
Við greiðum þér, sem tryggingartaka, greiðsluna. 
Tilgreina má annan aðila sem á að fá greiðsluna (réttmætur viðtakandi):  
 

Ef bótaréttur er tilgreindur sem afturkallanlegur má hvenær sem er 
afturkalla bótaréttinn. Eftir andlát er ekki lengur hægt að afturkalla 
hann. 
Óafturkallanlegum bótarétti er aðeins hægt að breyta með samþykki 
réttmæts viðtakanda. 

Veiting og afturköllun eða breyting á bótarétti er ekki virk gagnvart okkur 
fyrr en slíkt hefur verið tilkynnt okkur skriflega með eiginhandarundirskrift 
þinni. 
 
5.  Hvernig er lífeyrir reiknaður út? 
 

Ef hinn tryggði er á lífi við umsamið upphaf lífeyristöku greiðum við 
tryggðan lífeyri meðan hinn tryggði er á lífi. 
 
Við upphaf lífeyrisgreiðslu reiknum við það sem fyrir hendi er sem 

 heildarinneign til viðbótar við 
 úthlutaða hluti í lokaarði 
 úthlutaða varasjóði virðismismunar eða hugsanlega úthlutaða 

lágmarkshlutdeild í varasjóðum virðismismunar 

ævilangan tryggðan lífeyri frá þeirri stundu. 
 
Við útreikning á ævilöngum lífeyri er að minnsta kosti heildarinneignin við 
væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu til ráðstöfunar: 

 Samanlögð upphæð greiddra iðgjalda vegna lífeyristryggingarinnar 
við væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu að teknu tilliti til umsamins 
tryggingarstigs að viðbættum 

 afrakstur sem fyrir hendi er úr Lock-In við væntanlegt upphaf 
lífeyrisgreiðslu auk 

 bónusiðgjöldum sem fyrir hendi eru til hækkunar lágmarksinneignar.  
 
Heildarinneign umfram þessa tryggðu lágmarksinneign við 
væntanlegt upphaf lífeyrisgreiðslu getum við ekki ábyrgst. 
 
Við útreikninginn notum við reikniforsendur sem í gildi eru um 
lífeyrisgreiðslur í nýgerðum sambærilegum lífeyristryggingum, þar sem 
greiðsla lífeyris hefst strax. 
 
Sambærilegar lífeyristryggingar þar sem greiðsla lífeyris hefst strax eru 
þær tryggingar þar sem 

 gert er ráð fyrir ævilöngum tryggðum lífeyri frá upphafi 
lífeyrisgreiðslu og greiðslu við andlát, 

 ekki er gert ráð fyrir frekari viðbótargreiðslum á lífeyrisgreiðslutíma, 
 ekki er gert ráð fyrir áhættumati við lífeyrisgreiðslur og 
 gert er ráð fyrir reglum um arðshlutdeild frá upphafi lífeyrisgreiðslu, 

og sem eru efnislega sambærilegar við Rente WachstumGarant. 
 
Ef við - við upphaf lífeyrisgreiðslu - bjóðum ekki upp á neinar 
sambærilegar lífeyristryggingar þar sem greiðsla lífeyris hefst strax, þá 
notum við, við útreikning ævilangs lífeyris, þær reikniforsendur sem við 
myndum nota á þeim tímapunkti við gerð nýrra samninga um 
sambærilega lífeyristryggingu þar sem greiðsla lífeyris hefst strax. Þessar 
reikniforsendur finnum við í samræmi við tryggingastærðfræðilegar 
meginreglur og að þeirri forsendu gefinni, að þær feli í sér þær 
reikniforsendur sem viðhafa skal og þau lögboðnu eftirlitsfyrirmæli og 
önnur ákvæði sem í gildi eru hverju sinni um útreikning á ábyrgðarsjóði í 
nýjum, sambærilegum samningum. 
 
Þær reikniforsendur sem í gildi eru í reynd við upphaf 
lífeyrisgreiðslu og eru ráðandi fyrir útreikning ævilangs lífeyris eru 
ekki þekktar. Ef þær reynast óhagstæðari en reikniforsendurnar sem 
lágu til grundvallar við samningsgerð– sem lægri lágmarksvextir eða 
verulega auknar ævilíkur – geta verðgildin orðið lægri. 
Veruleg breyting á reikniforsendum getur þó einnig leitt til þess að 
nota þurfi úthlutaðar arðsinneignir við upphaf lífeyrisgreiðslu, að 
fullu eða að hluta, til að tryggja tryggðan lágmarkslífeyri. Þetta á ekki 
við ef valin er greiðsla inneignar. 
 
Ef ævilangur lífeyrir er lægri en tryggður lífeyrir eins og hann er 
tilgreindur í tryggingarskírteini greiðum við þér í hans stað þennan 
tryggða lágmarkslífeyri. 
 
Nái ævilangur lífeyrir sem greiða skal ekki umsaminni lágmarksupphæð 
kemur til greiðslu inneignar og samningi lýkur. 
 
Hægt er að fara fram á að í stað lífeyris komi til fjárgreiðslu (greiðsla 
inneignar) á gjalddaga fyrstu lífeyrisgreiðslu, ef hinn tryggði er þá á lífi. 
Með greiðslu inneignarinnar lýkur samningnum. 
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6.  Hvernig má komast að því hvert virði samningsins 
er? 
 
Við sendum árlega út tilkynningu þar sem sjá má verðgildi hluta í hluta 
tengdri inneign hluta í fjárfestingarhugtökunum) og verðgildi 
öryggisinneignar. Við greinum þér hvenær sem er frá verðgildi 
samningsins, sé þess óskað. 
 
7.  Hvað ættirðu að vita um iðgjaldsgreiðslu? 
 
Iðgjöld greiðast, allt eftir því sem um samdist, í einu iðgjaldi 
(iðgjaldseingreiðsla), mánaðarlega, ársfjórðungslega, á hálfs árs fresti 
eða árlega til loka umsamins iðgjaldsgreiðslutíma. 
 
Mikilvægar ástæður, svo sem sjúkdómur eða atvinnuleysi, geta leitt til 
þess að þú getir ekki í einhvern tíma greitt iðgjöldin fyrir samninginn. 
Óyfirveguð uppsögn samningsins væri þá ugglaust versti kosturinn. 
Þiggið í slíku tilviki ráðleggingar hjá okkur, til að halda fjárhagslegu tjóni í 
lágmarki. 
 
8.  Er hægt að fara fram á afrit af yfirlýsingum þínum? 
 
Samkvæmt 3. gr. laga um tryggingasamninga (VVG) geturðu hvenær sem 
er, á eigin kostnað, farið fram á afrit af yfirlýsingum þínum varðandi 
samninginn. 
 
9.  Er hægt að breyta samningnum til að verja hann 
gegn fjárnámi? 
 
Hægt er hvenær sem er, á eigin kostnað, að fara fram á að samningnum 
verði breytt og hann varinn gegn fjárnámi. Þá þarf samningurinn að 
uppfylla svofelld skilyrði: 

 Greiðslan fer fram með reglulegu millibili ævilangt og ekki fyrir lok 
60. aldursárs eða aðeins við upphaf starfsörorku. 

 Kröfum samkvæmt samningnum verður ekki ráðstafað til annarra. 
 Útilokað er að kveða á um að þriðju aðilar verði lýstir réttmætir 

viðtakendur; þó að eftirlifendum undanskildum. 
 Ekki er samið um greiðslu inneignar, nema hvað varðar greiðslu við 

andlát. 
 

10.  Hvernig eru kröfur samkvæmt samningnum 
tryggðar? 
 
Fyrirtækið Protektor Lebensversicherung-AG (Postfach 080306, 10003 
Berlin, www.protektor-ag.de) tryggir, sem lögboðinn tryggingarsjóður, 
kröfur samkvæmt samningnum. Tryggingarsjóðurinn ábyrgist áunnin 
réttindi og kröfur tryggingartaka, hins tryggða, réttmætra viðtakenda og 
annarra sem eiga kröfu á grundvelli samningsins. 
 
Hlutir í fjárfestingarhugtökunum sem úthlutaðir eru í samningnum eru 
færðir sem séreign þín í okkar vörslu, eða, ef við verðum ógjaldfær, í 
vörslu sjóðsfélagsins. 
 
11.  Má jafna ágreiningsmál utan dómstóla? 

 
Snúið ykkur vinsamlegast í fullu trausti til okkar með spurningar, 
vandamál eða umkvartanir. Við gengum í félag umboðsmanna, 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, 
www.versicherungsombudsmann.de og tökum þátt í sáttameðferðum 
þess. 
 
Umboðsmaður miðlar málum í ágreiningsmálum við tryggingafélög í 
deilum þar sem deiluefnið nemur allt að 100.000 evrum. Eftir að hafa 
haldið kröfum til streitu hjá okkur er hægt að snúa sér með óformlegum 
hætti til umboðsmanns bréfleiðis, símleiðis eða með tölvupósti. 
Gjaldfrjálst símanúmer innan þýska fastanetsins frá mánudegi til 
föstudags frá kl. 08:30 – 17:00 er: 0800-3696000.  
 
Málsmeðferðin er þér að kostnaðarlausu og án skuldbindingar. 
Vátryggjandi er bundin af úrskurðum allt að 10.000 evrum. 
 
Réttur til að leita réttar síns gagnvart dómstólum helst óbreyttur. 
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Upplýsingablað um gagnavinnslu 
Staða: XX.XX.XXXX – Prentnúmer D5700036 
 
Með ábendingum þessum upplýsum við þig um vinnslu 
persónuupplýsingar og rétt þinn samkvæmt lögum um persónuvernd. 
 
Ábyrgðaraðili gagnavinnslu 
 
Ábyrgðaraðili gagnavinnslu er sá sem tekur á sig áhættuna hverju sinni, 
það er að segja, sá sem tryggingarsamningurinn var gerður við eða annar 
samningur eða annað réttarsamband er til staðar, þar sem við 
framkvæmd hans þarf að vinna úr persónuupplýsingum. Einstakir 
áhættutakar og samskiptaupplýsingar um þá eru taldir upp í lok 
upplýsingablaðs. 
 
Hafa má samband við umsjónarmann upplýsinga samsteypunnar undir: 
Versicherungskammer Bayern 
Datenschutz 
Maximilianstr. 53 
80530 München 
Netfang: datenschutz@vkb.de 
 
Tilgangur og réttargrundvöllur gagnavinnslunnar 
 
Við vinnum persónuupplýsingar þínar að teknu tilliti til grunnreglugerðar 
ESB um persónuvernd (DSGVO), laga Sambandslýðveldisins um 
persónuvernd (BDSG), ákvæða laga um persónuvernd sem máli skipta 
um tryggingasamninga (VVG) sem og allra annarra mikilvægra laga. 
Ennfremur hefur fyrirtækið skuldbundið sig til að fara að „Siðareglum 
þýskra vátryggjenda um meðferð persónuupplýsinga“, („Siðareglur“) sem 
kveða skýrt á um ofangreind lög sem gilda um vátryggingageirann. Þær 
siðareglur má kalla fram á netinu undir www.vkb.de/datenschutz-
downloads 
 
Ef sótt er um tryggingarvernd þurfum við þær upplýsingar sem veittar voru 
í því sambandi fyrir undirritun samningsins og til að meta áhættuna sem 
við tökum á okkur. Ef gerður verður tryggingarsamningur vinnum við úr 
þeim upplýsingum við framkvæmd samningssambandsins, t.d. varðandi 
gerð tryggingarskírteinis eða reikningsskrif. Upplýsingar t.d. um tjón 
þurfum við meðal annars til að geta metið hvort tryggingaratburður hafi átt 
sér stað og hversu há bótakrafan er. 
 
Gerð eða framkvæmd tryggingasamningsins verður ekki við komið 
án vinnslu persónuupplýsinga þinna. 
 
Því til viðbótar þurfum við persónuupplýsingar þínar til að taka saman 
tryggingartengda tölfræði, t.d. við þróun nýrra gjaldskráa eða til að 
uppfylla gildandi fyrirmæli um eftirlit. Gögn um alla gildandi samninga við 
okkur notum við við allsherjarmat á viðskiptamannasamböndum, til 
dæmis varðandi ráðgjöf og samningsaðlögun, -viðbætur eða til ítarlegrar 
upplýsingagjafar. 
 
Réttargrundvöllur þessarar vinnslu persónuupplýsinga fyrir og eftir 
samningsgerð er 1. mgr. b) 6. gr. DSGVO. Að svo miklu leyti sem þörf er 
á sérstökum flokkum persónuupplýsinga (t.d. heilsufarsupplýsingum 
þínum við gerð líftryggingarsamnings), óskum við eftir samþykki þínu 
samkvæmt 2. mgr. a), 9. gr. í tengslum við 7. gr. DSGVO. Ef við tökum 
saman tölfræði í þessum gagnaflokkum gerist slíkt á grundvelli 2. mgr. j), 
9. gr. DSGVO í tengslum við 27.�  gr. BDSG. 
 
Við vinnum einnig úr upplýsingunum til að standa vörð um réttmæta 
hagsmuni okkar eða þriðju aðila (1. mgr.1 f), 6. gr. DSGVO. Þetta kann 
einkum að vera nauðsynlegt: 

- til að tryggja öryggi upplýsinga og -vinnslu, 
- til að auglýsa tryggingaafurðir okkar og aðrar afurðir fyrirtækja 

samsteypunnar Versicherungskammer Bayern og samstarfsaðila, sem 
og vegna markaðs- og skoðanakannana, 

- til að koma í veg fyrir og koma upp um refsivert athæfi, einkum notum 
við gagnagreiningu til að koma auga á ábendingar sem bent geta til 
tryggingamisferlis. 

 
Ennfremur vinnum við úr persónuupplýsingum til að uppfylla lagalegar 
skyldur svo sem t.d. fyrirmæli og reglur um eftirlit, viðskiptalegar og 
skattalagalegar skyldur varðandi varðveislu eða þær skyldur um ráðgjöf 

sem á okkur hvíla. Réttargrundvöllur vinnslunnar eru í því tilviki lögboðnar 
reglur hverju sinni í tengslum við 1. mgr. 1c), 6. gr. DSGVO. 
 
Ef við kjósum að vinna úr persónuupplýsingum þínum í einhverjum 
tilgangi sem ekki er talinn upp hér að framan upplýsum við þig um það 
fyrirfram samkvæmt lagaákvæðum. 
 
Flokkar þeirra sem taka við persónuupplýsingum 
 
Endurtryggjendur: 
Áhættur sem við tökum á okkur tryggjum við hjá sérstökum 
tryggingafélögum (endurtryggjendur). Þess vegna getur reynst 
nauðsynlegt að miðla upplýsingum um samninginn og tjónið til 
endurtryggjanda, þannig að hann geti myndað sér skoðun á áhættunni 
eða tryggingartilviki. 
 
Miðlarar: 
Að svo miklu leyti sem miðlari annast tryggingarsamninga þína vinnur 
miðlarinn úr nauðsynlegum umsóknar-, samnings- og tjónagögnum sem 
nauðsynleg eru fyrir samningsgerð og við framkvæmd samnings. 
Fyrirtæki okkar miðlar gögnum þessum einnig til þeirra miðlara sem 
annast þín mál, að svo miklu leyti sem þeir þurfa þeirra með við umönnun 
og ráðgjöf í tengslum við tryggingar- og fjármálaþjónustu. 
 
Gagnavinnsla í fyrirtækjahópnum: 
Sérhæfð fyrirtæki eða svið innan fyrirtækjahóps okkar taka að sér tiltekin 
upplýsingavinnsluverkefni fyrir fyrirtæki innan hópsins, miðlægt. Ef 
tryggingarsamningur er kominn á milli þín og eins eða fleiri fyrirtækja 
innan hópsins er hægt að vinna gögnin þín til dæmis í þágu miðlægrar 
umsýslu vegna upplýsinga um heimilisföng, símaþjónustu við 
viðskiptamenn, við vinnslu samnings og greiðslna, við innheimtu og 
greiðslur eða í þágu sameiginlegrar póstvinnslu, miðlægt hjá einu fyrirtæki 
í hópnum. Í lista okkar yfir veitendur þjónustu er að finna þau fyrirtæki sem 
aðild eiga að miðlægri gagnavinnslu. 
 
Veitendur þjónustu utan fyrirtækisins: 
Til að uppfylla samningsbundnar og lagalegar skyldur okkar nýtum við að 
nokkru þjónustuaðila utan fyrirtækisins. Gildandi lista hverju sinni yfir 
verktaka og þjónustuaðilar sem við notumst við og ekki eru aðeins í 
viðskiptasambandi við okkur til skamms tíma má sjá á vefsíðu okkar sem 
er uppfærð reglulega www.vkb.de/datenschutz-downloads eða óskað 
eftir hjá þeim sem annast gagnavinnslu. 
 
Aðrir viðtakendur: 
Þar fyrir utan getum við miðlað persónuupplýsingum þínum til annarra 
viðtakenda, t.d. yfirvalda, til að uppfylla lögboðnar tilkynningaskyldur 
okkar (t.d. þeirra er annast almannatryggingar, fjármálayfirvalda eða 
sakamálayfirvalda). 
 
Tímalengd gagnavörslu 
 
Við eyðum persónuupplýsingum þínum um leið og þeirra er ekki lengur 
þörf í ofangreindum tilgangi. Vera kann að við varðveitum 
persónuupplýsingar þínar þann tíma sem gera má kröfur á hendur 
fyrirtækisins (lögboðinn fyrningarfrestur frá þremur árum og allt upp í 
þrjátíu ár). Auk þess vistum við persónuupplýsingarnar að svo miklu leyti 
sem okkur ber lagaleg skylda til slíks. Viðkomandi sönnunar- og 
varðveisluskyldur stofnast meðal annars á grundvelli verslunarlaga, 
skattalaga og laga um peningaþvætti. Varðveislufrestur getur samkvæmt 
því numið allt að tíu árum. 
Réttur hlutaðeigandi aðila 
 
Á ofangreindu heimilisfangi má fara fram á upplýsingar um þau gögn um 
þig sem vistuð eru. Auk þess má, að uppfylltum vissum skilyrðum, fara 
fram á að gögnin verði leiðrétt eða þeim eytt. Auk þess kannt þú að eiga 
rétt á því að takmörkuð verði vinnsla upplýsinganna, sem og að eiga rétt 
á að þær upplýsingar sem þú lést í té verði afhentar með skipulegum, 
aðgengilegum og vélrænt læsilegum hætti. 
 
Andmælaréttur 
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Þú átt rétt á að andmæla því að persónuupplýsingarnar verði unnar 
í þágu beinna auglýsinga. Ef við vinnum úr gögnunum til að standa 
vörð um réttmæta hagsmuni getur þú andmælt slíkri úrvinnslu ef 
sérstakir persónuhagir þínir eru þess eðlis að þeir samrýmist ekki 
gagnavinnslunni. 
 
Umkvörtunarréttur 
 
Þú átt kost á því að snúa þér til ofangreinds umsjónarmanns upplýsinga 
eða yfirvalda persónuverndar með umkvörtunarefni. Ábyrg eru yfirvöld 
persónuverndar þess Sambandslands, þar sem við, sem ábyrgðaraðili 
gagnavinnslu, eigum höfuðstöðvar okkar. 
 
Ábendinga- og upplýsingakerfi vátryggingageirans 
 
Í því skyni að meta betur áhættu í umsóknartilviki styðst 
vátryggingageirinn við ábendinga- og upplýsingakerfi (HIS) fyrirtækisins 
informa HIS GmbH, til að skýra málavexti við mat á greiðsluskyldu, sem 
og í baráttunni við tryggingamisferli. Í því skyni er nauðsynlegt að 
skiptast á tilteknum persónuupplýsingum við HIS. 
 
Nánar um það er að finna í upplýsingablaðinu „Upplýsingar um miðlun 
gagna til informa HIS á grundvelli 13. og 14. gr. DSGVO“ á heimasíðu 
okkar undir www.vkb.de/datenschutz-downloads eða óska eftir hjá þeim 
sem ábyrgur er fyrir gagnavinnslunni. 
 
Skiptst á upplýsingum við fyrri vátryggjanda 
 
Til að geta sannreynt upplýsingarnar við gerð tryggingasamningsins (t.d. 
við yfirfærslu tjónleysisafsláttar í ábyrgðartryggingu ökutækja) eða 
upplýsingar þínar þegar til tryggingartilviks kemur, og eins til að bæta þar 
einhverju við ef þörf krefur, getur komið til þess að tryggingafélagið sem 
tilgreint eru í umsókninni miðli persónuupplýsingum að svo miklu leyti sem 
þurfa þykir. 
 
Greiðslumat 
(gildir ekki um líftryggingu) 
 
Við miðlum gagnaupplýsingum um þig (Nafn, heimilisfang og 
fæðingardag) vegna greiðslumats (könnun á póstafhendingu) og um 
upplýsingar varðandi mat á greiðslufallsáhættu á grundvelli 
stærðfræðilegrar og tölfræðilegrar reynslu eða notkunar upplýsinga um 
heimilisföng hjá infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 
Baden-Baden. Réttarheimild þessarar miðlunar er 6. gr. liður 1 b) 6. gr. 
liður1 f) hjá DSGVO. Miðlun á grundvelli þessara ákvarðana mega 
eingöngu fylgja í kjölfarið svo framarlega sem þess er gætt að verndun 
réttmætra hagsmuna fyrirtækis okkar eða þriðja aðila gera slíkt 
nauðsynlegt og að þær brjóti ekki gegn grundvallarlögum og 
grundvallarmannréttindum þess aðila sem verður fyrir slíku. 
 
Nákvæmar upplýsingar um ICD í merkingu 14. gr. evrópsku 
gagnaverndartilskipunarinnar („EU DSGVO“), þ.e.a.s. Upplýsingar í 
viðskiptatilgangi, í því skyni að afla gagna, til gagnamóttakanda, til 
gagnaupplýsinga um sig sjálfan, vegna kröfu um eyðingu eða leiðréttingu 
á gögnum o.s.frv. Fáið upplýsingablaðið "Upplýsingar varðandi 14. gr EU-
DSGVO um upplýsingar varðandi Consumer Data GmbH („ICD“), á 
heimasíðu okkar www.vkb.de/datenschutz-downloads þar sem hægt er 
að fara fram á upplýsingar frá þeim sem ber ábyrgð á gagnavinnslu. 
 
 
Gagnasendingar til þriðja lands 
(gildir ekki um líftryggingu) 
 
Í tilviki þar sem sendum persónuleg gögn um þjónustuaðila utan evrópska 
efnahagssvæðisins (EWR), fer sending einungis fram svo framarlega sem 
þriðja land staðfestir framkvæmdastjórn ESB staðfestir að fullnægjandi 
gagnaverndar ákvæði séu fyrir hendi, eða að aðrar fullnægjandi 
tryggingar fyrir gagnavernd (t.d. bindandi gagnaverndarreglur innan 
fyrirtækis, eða ESB staðalákvæði í samningum) séu fyrir hendi. 
 
Sjávirk ákvörðunartaka í einstökum tilfellum 
(gildir ekki um líftryggingu) 
 
Á grundvelli upplýsinga þinna um áhættu, sem við spyrjum um við 
umsókn, fer fram sjálfvirk ákvarðanataka varðandi tilurð eða uppsögn 
samningsins, hugsanlegar áhættuniðurstöður eða varðandi fjárhæð 
iðgjalds sem greitt er. Á grundvelli upplýsinga frá yður varðandi 
vátryggingaratburð svo sem falsaðar upplýsingar hugsanlega frá þriðja 
aðila munum við algerlega á sjálfvirkan hátt kveða upp úr um 

greiðsluskyndu okkar. Þessi algerlega sjálfvirka ákvörðunartaka byggir á 
fyrirfram fastmótuðumm reglum um vægi upplýsinga. 
 
Ábyrgðaraðili gagnavinnslu 
 
Versicherungskammer Bayern 
Opinber Tryggingastofnun  
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayerischer Versicherungsverband 
Versicherungsaktiengesellschaft 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayerische Landesbrandversicherung 
Hlutafélag 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayerische Beamtenkrankenkasse 
Hlutafélag 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 
Öffentliche Leben Berlin Brandenburg 
Aðili sem veitir fyrirsvar Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
10913 Berlin 
Netfang: service@feuersozietaet.de 
 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 
SAARLAND Leben 
Aðili sem veitir fyrirsvar Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Pósthólf 10 26 62 
66026 Saarbrücken 
Netfang: service@saarland-versicherungen.de 
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Upplýsingablað um gagnavinnslu 
Staða: XX.XX.XXXX – Prentnúmer D5700036 
 
Með ábendingum þessum upplýsum við þig um vinnslu 
persónuupplýsingar og rétt þinn samkvæmt lögum um persónuvernd. 
 
Ábyrgðaraðili gagnavinnslu 
 
Ábyrgðaraðili gagnavinnslu er sá sem tekur á sig áhættuna hverju sinni, 
það er að segja, sá sem tryggingarsamningurinn var gerður við eða annar 
samningur eða annað réttarsamband er til staðar, þar sem við 
framkvæmd hans þarf að vinna úr persónuupplýsingum. Einstakir 
áhættutakar og samskiptaupplýsingar um þá eru taldir upp í lok 
upplýsingablaðs. 
 
Hafa má samband við umsjónarmann upplýsinga samsteypunnar undir: 
Versicherungskammer Bayern 
Datenschutz 
Maximilianstr. 53 
80530 München 
Netfang: datenschutz@vkb.de 
 
Tilgangur og réttargrundvöllur gagnavinnslunnar 
 
Við vinnum persónuupplýsingar þínar að teknu tilliti til grunnreglugerðar 
ESB um persónuvernd (DSGVO), laga Sambandslýðveldisins um 
persónuvernd (BDSG), ákvæða laga um persónuvernd sem máli skipta 
um tryggingasamninga (VVG) sem og allra annarra mikilvægra laga. 
Ennfremur hefur fyrirtækið skuldbundið sig til að fara að „Siðareglum 
þýskra vátryggjenda um meðferð persónuupplýsinga“, („Siðareglur“) sem 
kveða skýrt á um ofangreind lög sem gilda um vátryggingageirann. Þær 
siðareglur má kalla fram á netinu undir www.vkb.de/datenschutz-
downloads 
 
Ef sótt er um tryggingarvernd þurfum við þær upplýsingar sem veittar voru 
í því sambandi fyrir undirritun samningsins og til að meta áhættuna sem 
við tökum á okkur. Ef gerður verður tryggingarsamningur vinnum við úr 
þeim upplýsingum við framkvæmd samningssambandsins, t.d. varðandi 
gerð tryggingarskírteinis eða reikningsskrif. Upplýsingar t.d. um tjón 
þurfum við meðal annars til að geta metið hvort tryggingaratburður hafi átt 
sér stað og hversu há bótakrafan er. 
 
Gerð eða framkvæmd tryggingasamningsins verður ekki við komið 
án vinnslu persónuupplýsinga þinna. 
 
Því til viðbótar þurfum við persónuupplýsingar þínar til að taka saman 
tryggingartengda tölfræði, t.d. við þróun nýrra gjaldskráa eða til að 
uppfylla gildandi fyrirmæli um eftirlit. Gögn um alla gildandi samninga við 
okkur notum við við allsherjarmat á viðskiptamannasamböndum, til 
dæmis varðandi ráðgjöf og samningsaðlögun, -viðbætur eða til ítarlegrar 
upplýsingagjafar. 
 
Réttargrundvöllur þessarar vinnslu persónuupplýsinga fyrir og eftir 
samningsgerð er 1. mgr. b) 6. gr. DSGVO. Að svo miklu leyti sem þörf er 
á sérstökum flokkum persónuupplýsinga (t.d. heilsufarsupplýsingum 
þínum við gerð líftryggingarsamnings), óskum við eftir samþykki þínu 
samkvæmt 2. mgr. a), 9. gr. í tengslum við 7. gr. DSGVO. Ef við tökum 
saman tölfræði í þessum gagnaflokkum gerist slíkt á grundvelli 2. mgr. j), 
9. gr. DSGVO í tengslum við 27.�  gr. BDSG. 
 
Við vinnum einnig úr upplýsingunum til að standa vörð um réttmæta 
hagsmuni okkar eða þriðju aðila (1. mgr.1 f), 6. gr. DSGVO. Þetta kann 
einkum að vera nauðsynlegt: 

- til að tryggja öryggi upplýsinga og -vinnslu, 
- til að auglýsa tryggingaafurðir okkar og aðrar afurðir fyrirtækja 

samsteypunnar Versicherungskammer Bayern og samstarfsaðila, sem 
og vegna markaðs- og skoðanakannana, 

- til að koma í veg fyrir og koma upp um refsivert athæfi, einkum notum 
við gagnagreiningu til að koma auga á ábendingar sem bent geta til 
tryggingamisferlis. 

 
Ennfremur vinnum við úr persónuupplýsingum til að uppfylla lagalegar 
skyldur svo sem t.d. fyrirmæli og reglur um eftirlit, viðskiptalegar og 
skattalagalegar skyldur varðandi varðveislu eða þær skyldur um ráðgjöf 

sem á okkur hvíla. Réttargrundvöllur vinnslunnar eru í því tilviki lögboðnar 
reglur hverju sinni í tengslum við 1. mgr. 1c), 6. gr. DSGVO. 
 
Ef við kjósum að vinna úr persónuupplýsingum þínum í einhverjum 
tilgangi sem ekki er talinn upp hér að framan upplýsum við þig um það 
fyrirfram samkvæmt lagaákvæðum. 
 
Flokkar þeirra sem taka við persónuupplýsingum 
 
Endurtryggjendur: 
Áhættur sem við tökum á okkur tryggjum við hjá sérstökum 
tryggingafélögum (endurtryggjendur). Þess vegna getur reynst 
nauðsynlegt að miðla upplýsingum um samninginn og tjónið til 
endurtryggjanda, þannig að hann geti myndað sér skoðun á áhættunni 
eða tryggingartilviki. 
 
Miðlarar: 
Að svo miklu leyti sem miðlari annast tryggingarsamninga þína vinnur 
miðlarinn úr nauðsynlegum umsóknar-, samnings- og tjónagögnum sem 
nauðsynleg eru fyrir samningsgerð og við framkvæmd samnings. 
Fyrirtæki okkar miðlar gögnum þessum einnig til þeirra miðlara sem 
annast þín mál, að svo miklu leyti sem þeir þurfa þeirra með við umönnun 
og ráðgjöf í tengslum við tryggingar- og fjármálaþjónustu. 
 
Gagnavinnsla í fyrirtækjahópnum: 
Sérhæfð fyrirtæki eða svið innan fyrirtækjahóps okkar taka að sér tiltekin 
upplýsingavinnsluverkefni fyrir fyrirtæki innan hópsins, miðlægt. Ef 
tryggingarsamningur er kominn á milli þín og eins eða fleiri fyrirtækja 
innan hópsins er hægt að vinna gögnin þín til dæmis í þágu miðlægrar 
umsýslu vegna upplýsinga um heimilisföng, símaþjónustu við 
viðskiptamenn, við vinnslu samnings og greiðslna, við innheimtu og 
greiðslur eða í þágu sameiginlegrar póstvinnslu, miðlægt hjá einu fyrirtæki 
í hópnum. Í lista okkar yfir veitendur þjónustu er að finna þau fyrirtæki sem 
aðild eiga að miðlægri gagnavinnslu. 
 
Veitendur þjónustu utan fyrirtækisins: 
Til að uppfylla samningsbundnar og lagalegar skyldur okkar nýtum við að 
nokkru þjónustuaðila utan fyrirtækisins. Gildandi lista hverju sinni yfir 
verktaka og þjónustuaðilarsem við notumst við og ekki eru aðeins í 
viðskiptasambandi við okkur til skamms tíma  má sjá á vefsíðu okkar sem 
er uppfærð reglulegawww.vkb.de/datenschutz-downloads eða óskað eftir 
hjá þeim sem annast gagnavinnslu. 
 
Aðrir viðtakendur: 
Þar fyrir utan getum við miðlað persónuupplýsingum þínum til annarra 
viðtakenda, t.d. yfirvalda, til að uppfylla lögboðnar tilkynningaskyldur 
okkar (t.d. þeirra er annast almannatryggingar, fjármálayfirvalda eða 
sakamálayfirvalda). 
 
Tímalengd gagnavörslu 
 
Við eyðum persónuupplýsingum þínum um leið og þeirra er ekki lengur 
þörf í ofangreindum tilgangi. Vera kann að við varðveitum 
persónuupplýsingar þínar þann tíma sem gera má kröfur á hendur 
fyrirtækisins (lögboðinn fyrningarfrestur frá þremur árum og allt upp í 
þrjátíu ár). Auk þess vistum við persónuupplýsingarnar að svo miklu leyti 
sem okkur ber lagaleg skylda til slíks. Viðkomandi sönnunar- og 
varðveisluskyldur stofnast meðal annars á grundvelli verslunarlaga, 
skattalaga og laga um peningaþvætti. Varðveislufrestur getur samkvæmt 
því numið allt að tíu árum. 
Réttur hlutaðeigandi aðila 
 
Á ofangreindu heimilisfangi má fara fram á upplýsingar um þau gögn um 
þig sem vistuð eru. Auk þess má, að uppfylltum vissum skilyrðum, fara 
fram á að gögnin verði leiðrétt eða þeim eytt. Auk þess kannt þú að eiga 
rétt á því að takmörkuð verði vinnsla upplýsinganna, sem og að eiga rétt 
á að þær upplýsingar sem þú lést í té verði afhentar með skipulegum, 
aðgengilegum og vélrænt læsilegum hætti. 
 
Andmælaréttur 
 

mailto:datenschutz@vkb.de
http://www.vkb.de/datenschutz-downloads
http://www.vkb.de/datenschutz-downloads
http://www.vkb.de/datenschutz-downloads


Blaðsíða 2 af 2 Upplýsingablað 

Þú átt rétt á að andmæla því að persónuupplýsingarnar verði unnar 
í þágu beinna auglýsinga. Ef við vinnum úr gögnunum til að standa 
vörð um réttmæta hagsmuni getur þú andmælt slíkri úrvinnslu ef 
sérstakir persónuhagir þínir eru þess eðlis að þeir samrýmist ekki 
gagnavinnslunni. 
 
Umkvörtunarréttur 
 
Þú átt kost á því að snúa þér til ofangreinds umsjónarmanns upplýsinga 
eða yfirvalda persónuverndar með umkvörtunarefni. Ábyrg eru yfirvöld 
persónuverndar þess Sambandslands, þar sem við, sem ábyrgðaraðili 
gagnavinnslu, eigum höfuðstöðvar okkar. 
 
Ábendinga- og upplýsingakerfi vátryggingageirans 
 
Í því skyni að meta betur áhættu í umsóknartilviki styðst 
vátryggingageirinn við ábendinga- og upplýsingakerfi (HIS) fyrirtækisins 
informa HIS GmbH, til að skýra málavexti við mat á greiðsluskyldu, sem 
og í baráttunni við tryggingamisferli. Í því skyni er nauðsynlegt að 
skiptast á tilteknum persónuupplýsingum við HIS. 
 
Nánar um það er að finna í upplýsingablaðinu „Upplýsingar um miðlun 
gagna til informa HIS á grundvelli 13. og 14. gr. DSGVO“ á heimasíðu 
okkar undir www.vkb.de/datenschutz-downloads eða óska eftir hjá þeim 
sem ábyrgur er fyrir gagnavinnslunni. 
 
Skiptst á upplýsingum við fyrri vátryggjanda 
 
Til að geta sannreynt upplýsingarnar við gerð tryggingasamningsins (t.d. 
við yfirfærslu tjónleysisafsláttar í ábyrgðartryggingu ökutækja) eða 
upplýsingar þínar þegar til tryggingartilviks kemur, og eins til að bæta þar 
einhverju við ef þörf krefur, getur komið til þess að tryggingafélagið sem 
tilgreint eru í umsókninni miðli persónuupplýsingum að svo miklu leyti sem 
þurfa þykir. 
 
Greiðslumat 
(gildir ekki um líftryggingu) 
 
Við miðlum gagnaupplýsingum um þig (Nafn, heimilisfang og 
fæðingardag) vegna greiðslumats (könnun á póstafhendingu) og um 
upplýsingar varðandi mat á greiðslufallsáhættu á grundvelli 
stærðfræðilegrar og tölfræðilegrar reynslu eða notkunar upplýsinga um 
heimilisföng hjá infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 
Baden-Baden. Réttarheimild þessarar miðlunar er 6. gr. liður 1 b) 6. gr. 
liður1 f) hjá DSGVO. Miðlun á grundvelli þessara ákvarðana mega 
eingöngu fylgja í kjölfarið svo framarlega sem þess er gætt að verndun 
réttmætra hagsmuna fyrirtækis okkar eða þriðja aðila gera slíkt 
nauðsynlegt og að þær brjóti ekki gegn grundvallarlögum og 
grundvallarmannréttindum þess aðila sem verður fyrir slíku. 
 
Nákvæmar upplýsingar um ICD í merkingu 14 . gr. evrópsku 
gagnaverndartilskipunarinnar („EU DSGVO“), þ.e.a.s. Upplýsingar í 
viðskiptatilgangi, í því skyni að afla gagna, til gagnamóttakanda, til 
gagnaupplýsinga um sig sjálfan, vegna kröfu um eyðingu eða leiðréttingu 
á gögnum o.s.frv. Fáið upplýsingablaðið "Upplýsingar varðandi 14. gr  EU-
DSGVO um upplýsingar varðandi Consumer Data GmbH („ICD“), á 
heimasíðu okkarwww.vkb.de/datenschutz-downloads þar sem hægt er að 
fara fram á upplýsingar frá þeim sem ber ábyrgð á gagnavinnslu. 
 
 
Gagnasendingar til þriðja lands 
(gildir ekki um líftryggingu) 
 
Í tilviki þar sem sendum persónuleg gögn um þjónustuaðila utan evrópska 
efnahagssvæðisins (EWR), fer sending einungis fram svo framarlega sem 
þriðja land staðfestir framkvæmdastjórn ESB staðfestir að fullnægjandi 
gagnaverndar ákvæði séu fyrir hendi, eða að aðrar fullnægjandi 
tryggingar fyrir gagnavernd (t.d. bindandi gagnaverndarreglur innan 
fyrirtækis, eða ESB staðalákvæði í samningum) séu fyrir hendi. 
 
Sjávirk ákvörðunartaka í einstökum tilfellum 
(gildir ekki um líftryggingu) 
 
Á grundvelli upplýsinga þinna um áhættu, sem við spyrjum um við 
umsókn, fer fram sjálfvirk ákvarðanataka varðandi tilurð eða uppsögn 
samningsins, hugsanlegar áhættuniðurstöður eða varðandi fjárhæð 
iðgjalds sem greitt er. Á grundvelli upplýsinga frá yður varðandi 
vátryggingaratburð svo sem falsaðar upplýsingar hugsanlega frá þriðja 
aðila munum við algerlega á sjálfvirkan hátt kveða upp úr um 

greiðsluskyndu okkar.    Þessi algerlega sjálfvirka ákvörðunartaka byggir 
á fyrirfram fastmótuðumm reglum um vægi upplýsinga. 
 
Ábyrgðaraðili gagnavinnslu 
 
Versicherungskammer Bayern 
Opinber Tryggingastofnun  
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayerischer Versicherungsverband 
Versicherungsaktiengesellschaft 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayerische Landesbrandversicherung 
Hlutafélag 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayerische Beamtenkrankenkasse 
Hlutafélag 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Maximilianstr. 53, 80530 München 
Netfang: service@vkb.de 
 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 
Öffentliche Leben Berlin Brandenburg 
Aðili sem veitir fyrirsvar Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
10913 Berlin 
Netfang: service@feuersozietaet.de 
 
Versicherungskammer Versicherungsgemeinschaft 
SAARLAND Leben 
Aðili sem veitir fyrirsvar Bayern-Versicherung 
Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Pósthólf 10 26 62 
66026 Saarbrücken 
Netfang: service@saarland-versicherungen.de 
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