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Greiðslubyrði verðtryggðra lána með breytilegum vöxtum.
Hjá LSR er hægt að velja milli þess að taka verðtryggð fasteignalán með föstum vöxtum út
lánstímann eða breytilegum vöxtum. Breytilega vaxtaprósentan breytist á 36 mánaða fresti
á láninu samkvæmt ákvörðun LSR hverju sinni. Núna eru breytilegir vextir 002%, en föstu
vextirnir eru 003%. Því er núna lægri greiðslubyrði upphaflega ef breytilegu vextirnir eru
valdir. 

Það er hins vegar áhættusamara að hafa vextina breytilega, því þeir geta hækkað í
framtíðinni (eða lækkað) og orðið hærri en föstu vextirnir sem voru í boði þegar lánið var
tekið. Áhættan af breytilegum vöxtum eykst eftir því sem að lánið er til lengri tíma. Aftast í
skjalinu er að finna vaxtasögu fasteignalána LSR frá 2004.

Vextir nýrra verðtryggðra sjóðfélagalána með breytilegum vöxtum breytast á 36 mánaða
fresti samkvæmt ákvörðun LSR. Við ákvarðanir á breytilegum verðtryggðum vöxtum LSR er
m.a. horft til samanburðarhæfra verðtryggðra skuldabréfa á markaði, markaðsaðstæðna á
hverjum tíma, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum, opinberra álaga eða annars
ófyrirséðs kostnaðar, rekstrarkostnaðar lífeyrissjóðsins í tengslum við lánveitingar,
álagningar vegna útlánaáhættu, áhættumats lífeyrissjóðsins og tryggingafræðilegrar stöðu
sjóðsins.

Breytilegir vextir þýða að vextir breyst til hækkunar eða lækkunar á lánstímanum. Lántaki
veit því ekki við lántöku hvaða vextir gilda út lánstímann.

Þegar vextir lána með breytilegum vöxtum eru ákveðnir eru þeir þættir sem mynda vextina
metnir sjálfstætt. LSR er heimilt að breyta vöxtunum breytist þeir þættir sem vextir
byggjast á og getur breyting hvers þáttar fyrir sig gefið tilefni til breytinga á vöxtunum.

LSR tekur ákvörðun um breytilega vexti samkvæmt framangreindu að jafnaði mánaðarlega.
Gildandi vextir eru á hverjum tíma birtir á heimasíðu sjóðsins.

Ef að lánsvextir breytast hefur það bein áhrif á afborgun lánsins. Hve mikil áhrifin eru fer
eftir hve langur afborgunartími er eftir á láninu, og hvort um er að ræða jafngreiðslulán
eða lán með jöfnum afborgunum. Því lengra sem eftir er af láninu, því hærra hlutfall
afborgunar eru vextir, því meiri áhrif hefur breyting vaxta. Ef um jafngreiðslulán er að ræða
hækka allar greiðslur jafnt, en ef um jafnar afborganir er að ræða hækka næsta greiðsla
mest, en svo dregur úr áhrifum hækkunarinnar eftir því sem tíminn líður. Töflur 1, 2 og 3 á
næstu síðu sýna áhrif vaxtabreytingar á afborgun 20.000.000 króna láns, bornir saman
núverandi vextir við lækkun um 0,4% og hækkun um 0,4% og 0,8%. Lánstíminn er
breytilegur frá 5 til 40 ár.

Tafla 1 sýnir áhrif vaxtabreytingar á jafngreiðsluláni. Ef engar aðrar vaxtabreytingar verða
helst breytingin út lánstímann.
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Vextir í dag 000% lækkun 000% hækkun 001% hækkun
2,30% 1,90% 2,70% 3,10%

5 353.286 kr. 349780.945 kr. (-001%)356813.721 kr. (001%) 360363.272 kr. (002%)
10 186.826 kr. 183232.601 kr. (-002%)190464.235 kr. (002%) 194146.062 kr. (004%)
15 131.583 kr. 127882.859 kr. (-003%)135348.986 kr. (003%) 139180.253 kr. (006%)
20 104.143 kr. 100332.207 kr. (-004%)108040.033 kr. (004%) 112023.379 kr. (008%)
25 87.822 kr. 83900.567 kr. (-004%) 91851.093 kr. (005%) 95985.771 kr. (009%)
30 77.060 kr. 73027.772 kr. (-005%) 81219.524 kr. (005%) 85503.28 kr. (011%)
35 69.473 kr. 65330.774 kr. (-006%) 73760.892 kr. (006%) 78190.543 kr. (013%)
40 63.869 kr. 59617.947 kr. (-007%) 68282.621 kr. (007%) 72854.305 kr. (014%)

Vextir í dag 000% lækkun 000% hækkun 001% hækkun
2,30% 1,90% 2,70% 3,10%

5 371.767 kr. 365100.0 kr. (-002%) 378433.333 kr. (002%) 385100. kr. (004%)
10 205.100 kr. 198433.333 kr. (-003%)211766.667 kr. (003%) 218433.333 kr. (007%)
15 149.544 kr. 142877.778 kr. (-004%)156211.111 kr. (004%) 162877.778 kr. (009%)
20 121.767 kr. 115100.0 kr. (-005%) 128433.333 kr. (005%) 135100. kr. (011%)
25 105.100 kr. 98433.333 kr. (-006%) 111766.667 kr. (006%) 118433.333 kr. (013%)
30 93.989 kr. 87322.222 kr. (-007%) 100655.556 kr. (007%) 107322.222 kr. (014%)
35 86.052 kr. 79385.714 kr. (-008%) 92719.048 kr. (008%) 99385.714 kr. (015%)
40 80.100 kr. 73433.333 kr. (-008%) 86766.667 kr. (008%) 93433.333 kr. (017%)

Vextir í dag 000% lækkun 000% hækkun 001% hækkun
2,30% 1,90% 2,70% 3,10%

5 352.600 kr. 349266.667 kr. (-001%)355933.333 kr. (001%) 359266.667 kr. (002%)
10 185.933 kr. 182600.0 kr. (-002%) 189266.667 kr. (002%) 192600. kr. (004%)
15 130.378 kr. 127044.444 kr. (-003%)133711.111 kr. (003%) 137044.444 kr. (005%)
20 102.600 kr. 99266.667 kr. (-003%) 105933.333 kr. (003%) 109266.667 kr. (006%)
25 85.933 kr. 82600.0 kr. (-004%) 89266.667 kr. (004%) 92600. kr. (008%)
30 74.822 kr. 71488.889 kr. (-004%) 78155.556 kr. (004%) 81488.889 kr. (009%)
35 66.886 kr. 63552.381 kr. (-005%) 70219.048 kr. (005%) 73552.381 kr. (010%)
40 60.933 kr. 57600.0 kr. (-005%) 64266.667 kr. (005%) 67600. kr. (011%)
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Tafla 1, jafngreiðslulán 20.000.000 kr.

Töflur 2 og 3 sýna áhrif vaxtabreytingar á lán með jöfnum afborgunum. Áhrifin eru mest
fyrst og þverra svo með tímanum. Tafla 2 sýna áhrifin við vaxtabreytinguna, en tafla 3
áhrifin þegar að greitt hefur verið af láninu í helminginn af lánstímanum og helmingur
höfuðstóls stendur eftir. Athugið að vertrygging er ekki tekin með í krónutölunum, ef það
yrði gert yrðu krónutölurnar hærri, en hlutfallsbreytingarnar (prósentu breyting) yrðu þó
óbreyttar.

Tafla 2, jafnar afborganir 20.000.000 kr, upphafsbreyting.

Tafla 3, jafnar afborganir, lánstími hálfnaður (10.000.000 kr. höfuðstóll eftir).
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Vextir nýrra óverðtryggðra sjóðfélagalána með breytilegum vöxtum breytast á 36 mánaða
fresti samkvæmt ákvörðun LSR.

Við ákvarðanir á breytilegum óverðtryggðum vöxtum LSR er m.a. horft til
samanburðarhæfra óverðtryggðra skuldabréfa á markaði, markaðsaðstæðna á hverjum
tíma, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum, breytinga á vöxtum sem Seðlabanki
Íslands ákveður, breytinga á vísitölu neysluverðs, verðbólguspár, opinberra álaga eða
annars ófyrirséðs kostnaðar, rekstrarkostnaðar lífeyrissjóðsins í tengslum við lánveitingar,
álagningar vegna útlánaáhættu, áhættumats lífeyrissjóðsins og tryggingafræðilegrar stöðu
sjóðsins. 

Breytilegir vextir þýða að vextir breyst til hækkunar eða lækkunar á lánstímanum. Lántaki
veit því ekki við lántöku hvaða vextir gilda út lánstímann.

Þegar vextir lána með breytilegum vöxtum eru ákveðnir eru þeir þættir sem mynda vextina
metnir sjálfstætt. LSR er heimilt að breyta vöxtunum breytist þeir þættir sem vextir
byggjast á og getur breyting hvers þáttar fyrir sig gefið tilefni til breytinga á vöxtunum.

LSR tekur ákvörðun um breytilega vexti samkvæmt framangreindu að jafnaði mánaðarlega.
Gildandi vextir eru á hverjum tíma birtir á vef sjóðsins.

Greiðslubyrði óverðtryggðra lána með breytilegum vöxtum.
Hjá LSR er eingöngu hægt taka óverðtryggð fasteignalán með breytilegum vöxtum.
Breytilega vaxtaprósentan breytist á 36 mánaða fresti á láninu samkvæmt ákvörðun LSR
hverju sinni. Núna eru breytilegir vextir 005%.

Það fylgir því áhætta að hafa vextina breytilega. Áhættan eykst eftir því sem að lánið er til
lengri tíma. Aftast í skjalinu er að finna vaxtasögu fasteignalána LSR frá 2004.

Ef að lánsvextir breytast hefur það bein áhrif á afborgun lánsins. Hve mikil áhrifin eru fer
eftir hve langur afborgunartími er eftir á láninu, og hvort um er að ræða jafngreiðslulán
eða lán með jöfnum afborgunum. Því lengra sem eftir er af láninu, því hærra hlutfall
afborgunar eru vextir, því meiri áhrif hefur breyting vaxta. Ef um jafngreiðslulán er að ræða
hækka allar greiðslur jafnt, en ef um jafnar afborganir er að ræða hækka næsta greiðsla
mest, en svo dregur úr áhrifum hækkunarinnar eftir því sem tíminn líður. Töflur 4, 5 og 6 á
næstu síðu sýna áhrif vaxtabreytingar á afborgun 20.000.000 króna láns, bornir saman
núverandi vextir við lækkun um 0,8% og hækkun um 0,8% og 1,6%. Lánstíminn er
breytilegur frá 5 til 40 ár.

Tafla 4 sýnir áhrif vaxtabreytingar á jafngreiðsluláni. Ef engar aðrar vaxtabreytingar verða
helst breytingin út lánstímann.
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Vextir í dag 001% lækkun 001% hækkun 002% hækkun
5,10% 4,30% 5,90% 6,70%

5 378.442 kr. 371144.283 kr. (-002%)385826.739 kr. (002%) 393299.283 kr. (004%)
10 213.210 kr. 205454.061 kr. (-004%) 221137.98 kr. (004%) 229236.456 kr. (008%)
15 159.303 kr. 151062.291 kr. (-005%)167792.754 kr. (005%) 176527.935 kr. (011%)
20 133.198 kr. 124480.927 kr. (-007%)142234.798 kr. (007%) 151578.85 kr. (014%)
25 118.186 kr. 109008.322 kr. (-008%)127740.494 kr. (008%) 137651.496 kr. (016%)
30 108.690 kr. 99074.288 kr. (-009%) 118727.301 kr. (009%) 129155.596 kr. (019%)
35 102.317 kr. 92289.452 kr. (-010%) 112798.001 kr. (010%) 123689.928 kr. (021%)
40 97.868 kr. 87457.625 kr. (-011%) 108751.752 kr. (011%) 120052.523 kr. (023%)

Vextir í dag 001% lækkun 001% hækkun 002% hækkun
5,10% 4,30% 5,90% 6,70%

5 418.433 kr. 405100.0 kr. (-003%) 431766.667 kr. (003%) 445100. kr. (006%)
10 251.767 kr. 238433.333 kr. (-005%) 265100. kr. (005%) 278433.333 kr. (011%)
15 196.211 kr. 182877.778 kr. (-007%)209544.444 kr. (007%) 222877.778 kr. (014%)
20 168.433 kr. 155100.0 kr. (-008%) 181766.667 kr. (008%) 195100. kr. (016%)
25 151.767 kr. 138433.333 kr. (-009%) 165100. kr. (009%) 178433.333 kr. (018%)
30 140.656 kr. 127322.222 kr. (-009%)153988.889 kr. (009%) 167322.222 kr. (019%)
35 132.719 kr. 119385.714 kr. (-010%)146052.381 kr. (010%) 159385.714 kr. (020%)
40 126.767 kr. 113433.333 kr. (-011%) 140100. kr. (011%) 153433.333 kr. (021%)

Vextir í dag 001% lækkun 001% hækkun 002% hækkun
5,10% 4,30% 5,90% 6,70%

5 375.933 kr. 369266.667 kr. (-002%) 382600. kr. (002%) 389266.667 kr. (004%)
10 209.267 kr. 202600.0 kr. (-003%) 215933.333 kr. (003%) 222600. kr. (006%)
15 153.711 kr. 147044.444 kr. (-004%)160377.778 kr. (004%) 167044.444 kr. (009%)
20 125.933 kr. 119266.667 kr. (-005%) 132600. kr. (005%) 139266.667 kr. (011%)
25 109.267 kr. 102600.0 kr. (-006%) 115933.333 kr. (006%) 122600. kr. (012%)
30 98.156 kr. 91488.889 kr. (-007%) 104822.222 kr. (007%) 111488.889 kr. (014%)
35 90.219 kr. 83552.381 kr. (-007%) 96885.714 kr. (007%) 103552.381 kr. (015%)
40 84.267 kr. 77600.0 kr. (-008%) 90933.333 kr. (008%) 97600. kr. (016%)

Tafla 3, jafnar afborganir, lánstími hálfnaður (10.000.000 kr. höfuðstóll eftir).
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Tafla 2, jafnar afborganir 20.000.000 kr, upphafsbreyting.

Óverðtryggðir vextir
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Töflur 5 og 6 sýna áhrif vaxtabreytingar á lán með jöfnum afborgunum. Áhrifin eru mest
fyrst og þverra svo með tímanum. Tafla 5 sýna áhrifin við vaxtabreytinguna, en tafla 6
áhrifin þegar að greitt hefur verið af láninu í helminginn af lánstímanum og helmingur
höfuðstóls stendur eftir. 

Óverðtryggðir vextir
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Tafla 4, jafngreiðslulán 20.000.000 kr.

Óverðtryggðir vextir
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Dagsetning
Verðtryggt, fastir 

vextir

Verðtryggt, 
breytilegir vextir, 
fastir í 36 mánuði.

Óverðtryggt, 
breytilegir vextir, 
fastir í 36 mánuði.

29.9.2004 4,30%
29.11.2004 4,15%
27.4.2006 4,60%
1.10.2006 4,85%

11.10.2007 5,20%
20.12.2007 5,75%
28.11.2008 5,40%
28.5.2009 5,20%

17.12.2009 5,05%
12.3.2010 5,00%
16.3.2011 4,75%
28.9.2011 4,40%
1.4.2012 3,90%
1.1.2013 3,80%

1.10.2013 3,70%
7.12.2015 3,60%
14.9.2017 3,50%
1.1.2019 3,50% 2,80% 6,60%
1.3.2019 3,50% 2,70% 6,50%
1.4.2019 3,50% 2,60% 6,40%
1.5.2019 3,50% 2,50% 6,20%
1.6.2019 3,40% 2,30% 6,00%
1.9.2019 3,40% 2,30% 5,90%

1.11.2019 3,40% 2,30% 5,70%
1.12.2019 3,40% 2,30% 5,50%
6.3.2020 3,40% 2,30% 5,40%

26.3.2020 3,40% 2,30% 5,20%
4.5.2020 3,40% 2,30% 5,10%

Vaxtasaga LSR fasteignalána frá 2004


