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Abstract 

All wage earners are obliged to secure the right for life annuity with payments 

into a pension fund from the age of 16, or from the time they enter the labor 

market, until the age of 70. The rights that can be earned in the different funds 

are very similar, but there are some systematic differences between them. 
 

 The main object of this research was to examine on one hand 

progressive pension funds, which is the majority of icelandic pension funds, 

and on the other hand proportional pension funds, and emphasizing on chosen 

parts related to old age pension, spouse´s pension, child´s pension and 

disability benefits. 
 

 I examined the pension funds agreements and their differences with 

regard to the parts mentioned above. In addition to this I compared two 

fabricated examples of a wage earner that gets transferred from a proportional 

fund to a progressive fund. 
 

 The results of this research stress the importance for wage earners to 

thoroughly examine the pension fund they are going to put their payments into. 

Each individual has to consider his status according to his family status and 

age at the time of the transfer and choose the pension fund that most closely 

matches his needs. 
 

 It is clear that rights in proportional funds are better than in progressive 

funds, especially regarding old age pension and spouse´s pension, so that an 

abridgement can be expected when transferring between the funds. 
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Útdráttur 

Öllum launþegum er skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með því að greiða í 

lífeyrissjóð frá 16 ára aldri, eða frá því að þeir fara út á vinnumarkaðinn, og þar 

til þeir verða 70 ára. Þau réttindi sem hægt er að ávinna sér eru mjög 

sambærileg á milli lífeyrissjóða, en þó er nokkur munur á þeim kerfum sem 

lífeyrissjóðirnir starfa eftir. 
 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða flutning úr 

lífeyrissjóðum sem starfa sem hlutfallssjóðir, yfir í lífeyrissjóði sem starfa sem 

stigasjóðir og þá með áherslu á valda þætti sem varða eftirlaun, makalífeyri, 

barnalífeyri og örorkulífeyri. 
 

Skoðaðar voru samþykktir lífeyrissjóðanna og greindur munur á 

ofangreindum þáttum. Auk þessa voru skoðuð tvö tilbúin dæmi um stöðu 

launþega sem fluttur er úr hlutfallssjóði yfir í stigasjóð. 
 

 Niðurstöður rannsóknarinnar undirstrika mikilvægi þess að launþegar 

skoði vel þann lífeyrissjóð sem þeir ætla að greiða í eftir flutninginn. Hver 

einstaklingur þarf að meta stöðu sína, meðal annars með hliðsjón af því hvort 

um er að ræða barnafjölskyldu og á hvaða aldri launþeginn er þegar yfirfærslan 

á sér stað, og velja síðan þann lífeyrissjóð sem kemst næst þörfum hans. 
 

Það liggur fyrir að réttindi í hlutfallssjóðum eru betri heldur en í 

stigasjóðum, og þá aðallega réttindi á eftirlaunum og makalífeyri, þannig að 

skerðing á sér stað í flestum tilfellum við flutninginn. 
 

 Nokkur lykilorð: 

 Hlutfallssjóðir 

 Stigasjóðir 

 Ellilífeyrir 

 Makalífeyrir 

 Barnalífeyrir 

 Örorkulífeyrir 

 

 


