
Framtíðin er
 í þínum höndum 

Ert þú að missa af þinni launahækkun? 
Þú færð samkvæmt kjarasamningum 2% mótframlag frá þínum 

atvinnurekanda, en í mörgum kjarasamningum er það hærra.

Höfuðstólstryggður
Tryggt er að 90% af inngreiðslum á samningstímanum verði 

greiddar til baka í samningaslok.

Ekki aðfararhæfur
Ekki er hægt að gera kröfu í séreignarsparnaðinn þinn

við gjaldþrot.

Skattahagræði
Iðgjald er ekki skattlagt við innborgun, þú greiðir hvorki 

erfðafjársskatt né fjármagnstekjuskatt.

Erfanleiki
Séreignarsparnaðurinn er erfanlegur að fullu við andlát 

sjóðsfélaga.

Sveigjanleiki við úttekt
Þú ákveður hvernig þú vilt fá lífeyrinn þinn greiddan, með 

reglulegum mánaðargreiðslum eða sem útborgun í einu lagi.

Hagnaðarhlutdeild, „Þýska kerfið“
Samkvæmt þýskum lögum er Bayern skylt að greiða 90% af

umframhagnaði af ávöxtun samnings aftur til viðskiptavinar.

Lífeyrir til æviloka
Mánaðarlegur lífeyrir er greiddur út mánaðarlega út ævina. 

Ef hinn tryggði fellur frá greiðist uppsafnaður höfuðstóll til 

erfingja að frádegnum greiðslum sem greiddar hafa verið til 

hins tryggða.
 

Hvað er það sem gerir okkur svona örugg?
Bayern líf (Versicherungskammer Bayern) er 

landsmönnum flestum vel kunnugt enda hafa vel yfir 

20.000 viðskiptavinir valið að vera tryggðir þar síðan í 

upphafi 2008. Bayern líf byggir á öflugu samstarfi við þýsku 

vátryggingamiðlunina PM-Premium Makler. Ein af megin 

reglum hjá Bayern líf er að meðhöndla hagsmuni 

viðskiptavina af ábyrgð og framsýni. Forsenda þess er 

yfirveguð fjárfestingastefna sem við höfum fylgt frá 

upphafi.

Á Íslandi er skylda að greiða í lífeyrissjóð og er hann einungis hluti af þeim lífeyri sem okkur telst til 

tekna seinna á ævinni. Því stendur okkur til boða að brúa það tekjutap sem verður við starfslok með 

því að virkja séreignarsparnaðinn og fá 2% launahækkun í formi sparnaðar. 
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Framtíðin er
 í þínum höndum 

Hvað er Bayern líf? 
Versicherungskammer Bayern og Saarland Versicherungen eru rótgróin 

tryggingafélög sem hafa þjónustað viðskiptavini sína í yfir 70 ár sem aðili að 

S-Finansgruppe, stærstu fjármálasamsteypu í Evrópu. Saarland 

Versicherungen  tryggir þér stöðugleika og öryggi til framtíðar.

Versicherungskammer er með um 13,5 milljónir viðskiptavini og greiðir út 

að jafnaði 22,7 milljónir evra í tryggingabætur daglega.

Séreignartrygging Byern líf vísar þér og þínum veginn til betri framtíðar, 

saman erum við til staðar þegar þú þarft á okkur að halda ævilangt.

Bayern líf býður landsmönnum
lífeyristryggingar hér á Íslandi. 
Vaxtartryggingu sem er reglubundinn lífeyrissparnaður og hinsvegar

Séreignartryggingu Bayern líf frá Versicherungskammer í gegnum 

dótturfélag sitt, Saarland Versicherung og þýsku vátryggingamiðlunina

PM - Premium Makler GmbH.

PREMIUM.IS

Þjónustuaðili Bayern líf á Íslandi er 

Sparnaður ehf/Pm - Premium Makler

Tölurnar tala sínu máli 

Launaseðill án séreignarsparnaðar

Heildarlaun Kr. 500.000

Lífeyrissjóður 4% 20.000
Séreignarsjóður 0% 0
Mótframlag atvinnurekanda 0% 0
Skattstofn 480.000
Staðgreiðsla skatta 171.269
Persónuafsláttur 54.628

Staðgreiðsla alls 116.641
Heildarlaun eftir frádrátt 363.359

Launaseðill með séreignarsparnaði

Heildarlaun Kr. 500.000

Lífeyrissjóður 4% 20.000
Séreignarsjóður 4% 20.000
Mótframlag atvinnurekanda 2% 10.000
Skattstofn 460.000
Staðgreiðsla skatta 163.831
Persónuafsláttur 54.628

Staðgreiðsla alls 109.203
Heildarlaun eftir frádrátt 350.797

Heildarsparnaður á mánuði 30.000
Mismunur á útborguðum launum 12.562

Útreikningur frá rsk.is

Dæmi um launaseðil
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