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Samþykktir 

fyrir Eftirlaunasjóð starfsmanna Útvegsbanka Íslands 
 

1. gr. 
Eftirlaunasjóðurinn er sjálfstæð stofnun undir eigin stjórn. Stjórn sjóðsins skal skipuð tveimur 
fulltrúum fjármálaráðherra og tveimur fulltrúum sjóðfélaga. Fulltrúar sjóðfélaga skulu valdir á 
almennum fundi sjóðfélaga. Fjármálaráðherra tilnefnir formann sjóðstjórnar. Kjörtímabil 
stjórnar er þrjú ár. Noti sjóðfélagar ekki rétt sinn til að velja menn í stjórn tilnefnir 
fjármálaráðherra menn í þeirra stað svo að hún verði fullskipuð. 
 

2. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 7/1987 ber Ríkissjóður Íslands ábyrgð á öllum skuldbindingum 
Eftirlaunasjóðsins. Reiknishald og dagleg afgreiðsla sjóðsins skal vera með þeim hætti sem 
fjármálaráðuneytið ákvarðar. Reikningsár hans er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu 
endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda og stjórnin semur við hann um að annast innra 
eftirlit. 
 

3. gr. 
Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu uppfylla skilyrði 31. gr. laga nr. 129/1997 þar sem 
fjallað er um hæfi stjórnarmanna. Stjórnin skal halda gerðabók og rita í hana allar samþykktir 
sínar. Til þess að samþykkt sé lögmæt, þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. 
Stjórnarfundur er ályktunarhæfur ef meirihluti stjórnarmanna er mættur eða varamenn í þeirra 
stað. Viðhafa skal leynilega atkvæðagreiðslu ef einn eða fleiri stjórnarmenn krefjast þess. 
 
Stjórn sjóðsins fer með yfirstjórn hans. Stjórnin skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir 
varðandi stefnumótun sjóðsins og starfsemi. Hún skal annast þau verkefni sem talin eru í 29. 
gr. laga nr. 129/1997 að svo miklu leiti sem þau eiga við um starfsemina. Stjórn Sjóðsins ræður 
framkvæmdastjóra, ákveður starfskjör hans og setur honum erindisbréf. 
 

4. gr. 
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur sjóðsins og fer í því efni eftir þeirri stefnu og 
fyrirmælum sem stjórn sjóðsins hefur gefið. Ákvarðanir sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar, 
til dæmis ákvarðanir um hækkun eftirlauna vegna launaskriðs, skal framkvæmdastjóri aðeins 
taka með sérstakri ákvörðun stjórnar, eða samkvæmt áætlun sem samþykkt hefur verið af 
stjórninni. Sé ekki unnt að bera meiriháttar ákvarðanir undir stjórnarfund, skal haft samráð við 
formann stjórnar og aðra stjórnarmenn eftir föngum. Slíkar ákvarðanir skal síðan taka fyrir á 
næsta stjórnarfundi. Stjórnin veitir og afturkallar prókúruumboð til handa framkvæmdastjóra 
sjóðsins. 
 
Allar meiriháttar breytingar á skipulagi sjóðsins, innra eftirliti, bókhaldi og reikningsskilum 
skal framkvæmdastjóri aðeins gera að höfðu samráði við stjórn og að fengnu samþykki hennar. 
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að bókhald sjóðsins sé fært í samræmi við lög og viðurkenndar 
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venjur. Framkvæmdastjóri skal veita stjórn og endurskoðanda allar þær upplýsingar um hag og 
starfsemi sjóðsins sem þeir óska. 
 
Stjórnarmaður lífeyrissjóðs eða framkvæmdastjóri má ekki taka þátt í meðferð máls, ef hann 
hefur hagsmuna að gæta sem kynnu að brjóta í bága við hagsmuni sjóðsins. Um hæfi til 
meðferðar einstakra mála fer að öðru leyti eftir meginreglum stjórnsýslulaga. Skylt er þeim, 
sem í hlut á, að upplýsa um aðstæður sem valda kunna vanhæfni skv. framansögðu. Skal þá 
skipa varamann sem tekur sæti aðalmanns meðan fjallað er um mál sem svo er vaxið. Um hæfi 
framkvæmdastjóra fer að öðru leyti eftir 3. gr. 
 
Stjórn sjóðsins ræður löggiltan endurskoðanda til að endurskoða ársreikning sjóðsins auk þess 
að annast innra eftirlit sbr. 34. gr. laga nr. 129/1997. 
 
Stjórn sjóðsins, framkvæmdastjóri, endurskoðandi og aðrir þeir, er hafa heimild til að koma 
fram fyrir hönd sjóðsins, mega ekki gera neinar þær ráðstafanir, sem bersýnilega eru til þess 
fallnar, að afla ákveðnum sjóðfélögum eða öðrum, ótilhlýðilegra hagsmuna umfram aðra, eða 
á kostnað sjóðsins. Þeir skulu einnig gæta þagmælsku um það, sem þeir verða áskynja í starfi 
sínu fyrir lífeyrissjóðinn og varða kann hagsmuni einstaklinga eða fyrirtækja og annað það er 
leynt á að fara eðli máls samkvæmt. 
 

5. gr. 
Sjóðurinn hefur það hlutverk að greiða sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum 
lífeyri í samræmi við ákvæði samþykktar þessar. Stjórn sjóðsins sér um ávöxtun á fé hans og 
skal fjárfestingastefnan rúmast innar 36. gr. laga nr. 129/1997 um starfsemi lífeyrissjóða. 
 

6.gr. 
Árlega skal stjórn sjóðsins láta tryggingafræðing rannsaka fjárhag sjóðsins og senda athugunina 
til Fjármálaeftirlitsins fyrir 1. júlí ár hvert. Athugunin skal uppfylla skilyrði 24. gr. laga nr. 
129/1997. Auk þess er stjórn sjóðsins skylt að láta rannsókn fara fram, hvenær sem telja má 
hættu á að veruleg breyting til hins verra hafi orðið á fjárhag sjóðsins frá síðustu athugun. Leiði 
rannsókn tryggingafræðings það í ljós að fjárhagur sjóðsins sé ótryggur ber stjórn sjóðsins að 
vekja athygli fjármálaráðuneytisins á því.  
 

7. gr. 
Allir sem störfuðu hjá Útvegsbanka Íslands og greiddu iðgjöld til sjóðsins án þess að hafa fengið 
iðgjöld endurgreidd skulu vera sjóðfélagar. 
 
Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með tillagi sínu fram að lokun 
sjóðsins. Sjóðurinn tekur ekki við iðgjöldum. 
 

8. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 4. málsl. 20. gr. samþykkta þessa skulu eftirlaun og makalífeyrir þeirra sem 
starfað hafa samfellt í sex ár í Útvegsbanka Íslands eða sex ár samanlagt í Útvegsbanka Íslands, 
Fiskveiðisjóði, Útvegsbanka Íslands hf. og/eða Íslandsbanka hf. fara eftir reglum 13. gr. 
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9. gr. 

Rísi ágreiningur milli sjóðfélaga og sjóðstjórnar um hvernig skilja beri ákvæði í 
samþykktunum, er heimilt að leggja fyrir gerðardóm, þar sem sjóðfélagi tilnefnir einn 
gerðardómsmann, sjóðstjórn annan og skulu þeir koma sér saman um oddamann. Komi þeir sér 
ekki saman um oddamann eða ef annar hvor tilnefnir ekki mann, skal dómstjórinn í Reykjavík 
tilnefna mann eða menn, svo að gerðardómurinn verði fullskipaður. Um kostnað vegna 
gerðardómsins, úrskurðar gerðardómur, þó skal sjóðfélagi ekki greiða meira en sem nemur 
einum þriðja hluta kostnaðarins. 
 

10. gr. 
Um þau atriði sem ekki er kveðið á um í samþykktum þessum, þ.m.t. réttindi sjóðfélaga fer eftir 
því sem við á samkvæmt reglugerð þeirri sem gildi tók hinn 1. janúar 1983. Skal sú reglugerð 
fylgja þessum samþykktum sem viðauki. Jafnframt er kveðið á um réttindi sjóðfélaga í 6. gr. 
laga nr. 7/1987, um stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands og skal sú lagagrein 
einnig vera viðauki við samþykktir þessar. 
 

11. gr. 
Sjóðurinn veitir ekki lán úr sjóðnum. 
 

12. gr. 
Starfsmanni er heimilt að láta af störfum, með rétti til eftirlauna, hvenær sem er eftir að hann er 
orðin 65 ára, en getur þó verið áfram við störf, njóti hann nægilegrar starfsorku að dómi 
trúnaðarlæknis hlutaðeigandi banka, þó eigi lengur en þar til hann er fullra 70 ára að aldri. Getur 
hann með því unnið sér viðbótar lífeyrisréttindi, hafi hámarki eigi verið náð, enda sé 
iðgjaldagreiðslum haldið áfram, meðan hann starfar í bankanum. 
 

13. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem lætur af starfi og greitt hefur iðgjald til sjóðsins í 6 ár eða lengur og orðinn 
er 65 ára að aldri, á rétt á árlegum eftirlaunum úr sjóðnum. Eftirlaunin skulu nema ákveðnum 
hundraðshluta af viðmiðunarlaunum sjóðfélaga, sbr. 2. mgr. þessarar greinar, svo sem hér 
greinir: 
 

Starfstími Eftirlaun Starfstími Eftirlaun Starfstími Eftirlaun 
6 ár 12% 16 ár 32% 26 ár  52% 
7 ár 14% 17 ár 34% 27 ár 54% 
8 ár  16% 18 ár  36% 28 ár 56% 
9 ár 18% 19 ár 38% 29 ár 58% 
10 ár 20% 20 ár 40% 30 ár 60% 
11 ár  22% 21 ár 42% 31 ár  63% 
12 ár 24% 22 ár 44% 32 ár 66% 
13 ár 26% 23 ár 46% 33 ár 69% 
14 ár 28% 24 ár 48% 34 ár 72% 
15 ár 30% 25 ár 50% 35 ár 75% 



4/9 
 

 
Sjóðfélagi sem á geymd réttindi á skráð viðmiðunarlaun í réttindakerfi sjóðsins. 
Viðmiðunarlaunin eiga grunn sinn að rekja til ársins 2008 þegar viðmiðunarlaunaflokkur var 
skráður á alla sjóðfélaga. Ef sjóðfélagi var starfsmaður Glitnis á þeim tíma var launaflokkur 
hans skráður sem viðmiðunarlaunaflokkur. Ef sjóðfélagi var ekki í starfi hjá bankanum var 
fundið viðmið við sambærilegt starf og það sem hann hafði síðast haft þegar hann starfaði hjá 
bankanum. Frá og með 1. september 2014 skulu þessi skráðu viðmiðunarlaun sjóðfélaga taka 
breytingum til samræmis við meðalbreytingar dagvinnulauna hjá opinberum starfsmönnum 
samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands. 
Frá og með 1. september 2014 skulu breytingar á lífeyrisgreiðslum allra lífeyrisþega ákveðnar 
til samræmis við meðalbreytingar dagvinnulauna hjá opinberum starfsmönnum samkvæmt 
launavísitölu Hagstofu Íslands. 
Sjóðfélagi sem náð hefur 60 ára aldri og hefur samanlagðan aldur og starfsaldur 95 ár getur 
hætt störfum og tekur þá eftirlaun samkvæmt töflu hér að framan. Nú starfar sjóðfélagi áfram í 
bankanum eftir að hann er 60 ára og hann hefur öðlast rétt til 75% eftirlauna, skal hann þá hljóta 
2% hækkun eftirlauna fyrir hvert fullt starfsár, þar til 85% hámarki er náð. Upphæð eftirlauna 
samtals má aldrei nema meiru en 85% af viðmiðunarlaunum sjóðfélaga. 
 

14. gr. 
Hver sjóðfélagi sem ófær verður til að gegna starfi sínu eða missir einhvern hluta af launum 
sínum vegna varanlegrar örorku á rétt á örorkulífeyri ef trúnaðarlæknir bankans metur örorkuna 
meiri en 10%. Ef rekja má aðalorsök örorkunnar til starfs í þágu stöðu þeirrar, sem öryrkinn 
gegndi, er hámark hins árlega örorkulífeyris hans jafnhátt ellilífeyri þeim er hann hefur öðlast 
rétt til, ef hann hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs. Endranær miðast hámark örorkulífeyris 
við starfstíma og viðmiðunarlaun, með sama hætti og segir í 13. gr. Örorkulífeyrir hvers 
einstaks sjóðfélaga er sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri hans samkv. 2. mgr. þessarar 
greinar sem örorka hans er metin. Enginn getur fengið örorkulífeyri meðan hann heldur fullum 
launum, þrátt fyrir örorkuna. Skylt er öryrkja sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur 
hans, að láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsynlegar eru 
til að dæma um rétt hans til örorkulífeyris. 
 
Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður örorkulífeyri þeirra öryrkja sem fá starfsorku 
sína aftur að nokkru eða öllu leyti. Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulífeyrinn ef 
örorkan vex til muna og án sjálfskaparvíta frá því sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda 
hafi öryrkinn á þeim tíma, sem örorkan óx, ekki verið í þjónustu annarra en bankans. 
 

15. gr. 
Nú andast sjóðfélagi og lætur eftir sig maka á lífi, á hinn eftirlifandi maki rétt til lífeyris úr 
sjóðnum, enda hafi hinn látni greitt iðgjöld til sjóðsins í 6 ár eða lengri tíma, og hjónabandinu 
eigi slitið að lögum áður en hann lést. Upphæð lífeyris hins eftirlifandi maka fer eftir starfstíma 
hins látna og launum þeim er á hverjum tíma fylgja starfi því er hinn látni gegndi síðast: 
 

6 ár, 17% 7 ár, 19% 8 ár, 21% 9 ár, 23% 10 ár, 25% 
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og hækkar síðan fyrir hvert starfsár um 1% af árslaunum uns hámarkinu 50% af árslaunum er 
náð eftir 35 ára starfstíma. 
 
Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum yngri en hinn 
látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af árslaunum fyrir hvert ár sem aldurmuninum nemur umfram 
10 ár. Þó skal frádrátturinn ekki vera fleiri hundraðshlutar af árslaunum en ár þau sem hinn 
eftirlifandi maka vantar 50 ár. 
 
Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband eftir að hann var orðin 60 ára eða á þeim tíma er hann 
naut lífeyris úr sjóðnum eða hann er lagstur banaleguna og úrskurðar þá stjórn sjóðsins hvort 
eftirlifandi maki hans skuli njóta lífeyris úr sjóðnum eða eigi. Réttur til lífeyris samkvæmt 
þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi maki gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur 
í gildi sé hinu síðara hjónabandi slitið, enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr 
sjóðnum eða einhverjum öðrum lífeyrissjóði. Þessi regla gildir, ef hinn eftirlifandi maki býr 
samvistum með manni eða konu meðan samvistum er eigi slitið. 
 
Nú andast sjóðfélagi og lætur eftir sig maka sem ekki hefur búið með honum undanfarin 2 ár 
og getur sjóðsstjórn þá ákveðið makanum lægri lífeyri en hann hefur rétt til samkvæmt þessari 
grein í hlutfalli við þann tíma er þau hafa verið samvistum, enda hafi sjóðnum verið tilkynnt 
um það bréflega. 
 
Þegar sjóðfélagi deyr, sem hefur verið tvígiftur og lætur eftir sig tvo maka á lífi, skiptist 
makalífeyrinn, milli þeirra í beinu hlutfalli við þann tíma sem hvor þeirra hefur verið giftur 
hinum látna sjóðfélaga á þeim tíma sem hann ávann sér lífeyrisréttindi og /eða naut lífeyris úr 
sjóðnum. Ef annar hinna eftirlifandi maka giftist að nýju, fellur allur lífeyririnn til hins, en 
skiptist aftur sé því hjónabandi slitið enda veiti síðara hjónabandið ekki rétt til lífeyris úr 
sjóðnum eða öðrum hliðstæðum sjóðum. Hliðstæð regla gildir séu rétthafar makalífeyris fleiri 
en tveir. Nú lætur sjóðfélagi ekki eftir sig maka, en einstæð móðir hans , ógift systir eða annar 
ógiftur aðili hefur sannarlega annast heimili hans um árabil fyrir andlát hans og er þá stjórn 
sjóðsins heimilt að greiða hlutaðeigandi makalífeyri svo sem um ekkju eða ekkil væri að ræða. 
Á sama hátt er sjóðstjórn heimilt að greiða sambúðarmanni eða sambúðarkonu lífeyri í samræmi 
við ákvæði 2. og 3. mgr. 
 

16. gr. 
Börn og kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig er hann andast og yngri eru en18 ára, skulu fá 
árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til þau eru fullra 18 ára að aldri, enda hafi hinn látni séð um 
framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. Sama gildir um börn og kjörbörn er sá sjóðfélagi 
lætur eftir sig er naut elli eða örorkulífeyris úr sjóðnum er hann andaðist. Þó getur sjóðstjórnin 
ákveðið að þetta taki ekki til kjörbarna, er sjóðfélagi hefur tekið að sér eftir að hann varð 60 
ára. 
Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er lífeyrir þess úr þessum 
sjóði 50% af barnalífeyri almannatrygginga. Að öðrum kosti er lífeyririnn jafn barnalífeyri 
almannatrygginga. 
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Sama rétt öðlast börn og kjörbörn sjóðfélaga ef hann verður öryrki, þó þannig að lífeyrir þeirra 
skal nema sama hundraðshluta af barnalífeyri úr þessum sjóði og örorka sjóðfélaga er metin 
sbr. 2. mgr. þessarar greinar. 
 

17. gr. 
... 
 

18. gr. 
Erfingjar látins sjóðfélaga eiga rétt á greiðslu úr sjóðnum við lát hans að fjárhæð er samsvari 
2/3 hlutum mánaðarlauna samkv. 7. launaflokki III. þrepi samkv. kjarasamningum bankamanna 
með þeirri verðlagsuppbót sem greidd er á laun á hverjum tíma. 
 

19. gr. 
Sjóðfélagi, sem fer úr þjónustu bankans, en tekur við starfi hjá honum aftur innan 5 ára, skal 
eiga þess kost að greiða iðgjöld til sjóðsins (12%) með vöxtum og vaxtavöxtum fyrir þann tíma 
sem hann var fjarverandi frá bankanum, og reiknast þá starfstími hans samkvæmt því í samræmi 
við starf það er hann lét af, enda hafi hann látið fyrri iðgjöld sín vera óhreyfð í sjóðnum. 
 
Ákvæði þetta gildir þó ekki hafi hann áunnið sér lífeyrisréttindi í öðrum sjóði á þessum tíma. 
 

20. gr. 
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi af starfi sínu í bankanum af öðrum ástæðum en elli eða örorku 
og á hann þá rétt á að fá endurgreitt með vöxtum iðgjöld þau, er hann hefur greitt í sjóðinn, ef 
slík endurgreiðsla brýtur ekki í bága við ákvæði laga nr. 129 frá 23. desember 1997 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Stjórn sjóðsins ákveður vextina, en 
þeir skulu ekki vera lægri en vextir af almennum sparisjóðsbókum á hverjum tíma. 
 
Hafi sjóðfélagi verið í sjóðnum í 6 ár, er hann lætur af starfi sínu og á rétt til endurgreiðslu 
iðgjalda skv. 1 mgr. þessarar greinar, getur hann valið um, hvort hann fær iðgjöld sín 
endurgreidd eða hann lætur þau standa inni í sjóðnum. Velji hann síðari kostinn, fellur niður 
réttur hans og skylda til að greiða framvegis til sjóðsins og réttur hans til örorkulífeyris. 
 
Eftirlaun hans og lífeyrir eftirlátins maka miðast þá við starfstíma hans og laun þau er hann 
hafði er hann lét af starfi sínu í bankanum sbr. 13. og 15. gr., en tekur sömu breytingum og 
lífeyrir annarra, eftir að taka lífeyris hefst. Hafi hann öðlast a.m.k. 15 ára réttindi í sjóðnum, 
miðast eftirlaun og makalífeyrir þó við laun eins og þau eru þegar lífeyrisgreiðslur byrja, sbr.1. 
mgr. 13.gr. Hafi hann minna en 35 ára réttindi í sjóðnum, skal lífeyrir barna hans ákveðinn 
þannig, að fjárhæð barnalífeyris samkvæmt 2. mgr. 16 .gr. skal margfölduð með hlutfallinu á 
milli þeirra eftirlauna sem sjóðfélagi hefur öðlast rétt til og þeirra eftirlauna sem hann hefði 
öðlast rétt til, ef hann hefði gegnt starfi sínu í 35 ár. Nú andast sjóðfélagi sem greitt hefur iðgjald 
til sjóðsins skemmri tíma en 6 ár og skal þá endurgreiða eftirlifandi maka hans með vöxtum 
iðgjöld þau er hann greiddi til sjóðsins að frádregnum dánarbótum sem um ræðir í 18. gr. 
Endurgreiðslan er þó bundin því skilyrði, að hinn látni láti ekki eftir sig eitt eða fleiri börn eða 
kjörbörn sem taka lífeyri úr sjóðnum. 
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21. gr. 

Verði sjóðfélagi fyrir slysi sem veitir rétt til slysabóta samkvæmt almannatryggingalögum, þá 
skulu þær koma til frádráttar greiðslum þeim úr sjóðnum, sem slysið kann að gefa tilefni til. 
 

22. gr. 
Verði elli-, örorku-, maka- eða barnalífeyrir, sem greiddur er samkvæmt þessum samþykktum, 
lægri en samsvarandi bætur samkvæmt almannatryggingalögum skal hann hækkaður um 
mismuninn. 
 
Þegar starfsmaður fer úr sjóðnum án þess að fá eftirlaun eða deyr áður en rétturinn til 
makastyrks er genginn í gildi skal sjóðurinn greiða til almannatrygginganna þau gjöld sem 
viðkomandi sjóðfélagi hefur fengið undanþágu frá að greiða. Gjald þetta skal dragast frá 
iðgjaldagreiðslu þeirri sem kann að eiga sér stað samkvæmt 20. gr. 
 

23. gr. 
Nú flyst starfsmaður, er verið hefur sjóðfélagi í starfi, sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, 
sem stofnaður hefur verið með lögum, og má þá endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld sem greidd 
hafa verið í sjóðinn hans vegna. Það skilyrði er fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til 
kaupa á lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í þeim sjóði, er hann flyst til. Þó má aldrei 
endurgreiða hærri upphæð en þarf til að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er svari til þess 
starfstíma, er sjóðfélaginn hafi öðlast. 
 
Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglur þegar sjóðfélagi flyst í annan sjóð, 
sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og 
greiðslu lífeyris eins og ákveðnar eru í samþykktum þessum. 
 
Á sama hátt og greinir í 1. og 2. mgr. hér að framan heimilast sjóðstjórn að veita nýjum 
sjóðfélögum inngöngu í sjóðinn, sem flytjast úr öðrum lífeyrissjóðum stofnuðum með lögum 
eða viðurkenndum af fjármálaráðuneytinu enda greiði hinn nýi sjóðfélagi fyrir þau réttindi, 
sama og sjóðfélagi hefur greitt, sem eins stendur á um. Fé sem yfirfært kann að hafa verið úr 
öðrum lífeyrissjóði, veitir ekki víðtækari endurgreiðslurétt en gilti í sjóðnum, sem það var 
yfirfært úr.  
 

24. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að gera gagnkvæma samninga við aðra eftirlauna- og lífeyrissjóði um 
tilhögun réttindaflutninga o.fl. Í slíkum samningum má víkja frá biðtíma og bótaákvæðum 
samþykktanna í því skyni að koma í veg fyrir niðurfall réttinda þegar sjóðfélagi skiptir um starf 
og tvítryggingu réttinda sem ekki miðast við liðinn iðgjaldagreiðslutíma. 
 

25. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt samþykktum þessum, og ekki 
má leggja löghald á þær né gjöra í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuldheimtumaður í 
dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn hátt. 
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26.gr. 

Greiðslur úr sjóðnum, aðrar en dánarbætur samkvæmt 18. gr. skulu inntar af hendi með 1/12 
ársgreiðslunnar fyrirfram í hverjum mánuði. Ef 5 ár líða, án þess að vitjað sé gjaldfallinnar 
greiðslu úr sjóðnum þá getur stjórn sjóðsins úrskurðað að réttur hlutaðeiganda sé niður fallinn 
og rennur þá upphæðin aftur í sjóðinn. 
 

27. gr. 
Ársfundur skal haldinn í apríl hvert ár. Stjórnin skal boða fundinn með minnst 14 daga fyrirvara 
með bréfi eða á annan sannanlegan hátt. Í fundarboði skal geta dagskrár. 
 
Ársfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.  
 
Á ársfundi skal stjórn sjóðsins gera grein fyrir þeim málum sem við á, í samræmi við 3. mgr. 
30. gr. laga nr. 129/1997. 
 
Atkvæðisrétt á ársfundi eiga allir sjóðfélagar sem áttu inneign eða réttindi í sjóðnum um 
næstliðin áramót og hefur hver sjóðfélagi 1 atkvæði. Aukaársfund skal halda, þegar meirihluti 
sjóðstjórnar telur ástæðu til eða ef 50 sjóðfélagar krefjast þess. Aukaársfund skal boða á sama 
hátt og ársfund. Aukaársfundur hefur heimild til að gera tillögu um breytingar á samþykktum 
sjóðsins sbr .grein 29. 
 

28. gr. 
Eigi sjaldnar en einu sinni á ári skal stjórnin senda upplýsingar til sjóðfélaga þar sem fram koma 
þau atriði sem talin eru í 18. gr. laga nr. 129/1997 sem við eiga. 
 

29. gr. 
Engar breytingar skulu gerðar á samþykktum þessum, án þess að þær hafi verið samþykktar á 
ársfundi eða aukaársfundi með meirihluta atkvæða sjóðfélaga, auk þess sem þær þurfa að hljóta 
samþykki fjármálaráðherra. 
 

30. gr. 
Breytingar á samþykktum öðlast ekki gildi fyrr en þær hafa verið staðfestar af fjármálaráðuneyti 
sbr. lög nr. 129/1997. 
 

31. gr. 
Samþykktir þessar gilda frá þeim tíma er sjóðurinn hefur hlotið starfsleyfi. 
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Stjórn Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands og framkvæmdastjóri staðfesta hér 
með samþykktir sjóðsins með undirskrift sinni. 
 
 

Reykjavík, 20. maí 2014 
 
 
Stjórn: 
 
 
    
Guðrún Ögmundsdóttir, stjórnarformaður Guðmundur Eiríksson  
 
 
    
Björg Sigurðardóttir  Haraldur Steinþórsson  
 
 
  
Vala Rebekka Þorsteinsdóttir, framkv.stj. 
 
 


