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Til stjórnar og framkvæmdastjóra
Lífeyrissjóði bankamanna

Inngangur

Eftirfarandi tryggingafræðileg athugun á stöðu Aldursdeildar Lífeyrissjóðs
bankamanna í lok árs 2008 er unnin að beiðni stjórnar sjóðsins í samræmi við ákvæði
5. greinar samþykkta sjóðsins.
Deildin hét áður Stigadeild, og var tryggingafræðileg athugun hennar síðast gerð
miðað við stöðu í lok árs 2007. Breyttar reglur um réttindaöflun samþykktir tóku gildi
hinn 1.janúar 2008 og var réttindaöflun þá breytt úr jafnri réttindaöflun í aldursháða.
Samhliða öðluðust þeir sjóðfélagar sem greitt höfðu til stigadeildar í lok árs 2007 rétt
til greiðslu til séreign sem nam mismun á meðaltali aldurstengdrar réttindaöflunar á
árabilinu 25 til 64 ára. Greiðslur til þeirra sem skilað höfðu inn gildum umsóknum fóru
fram seinni hluta árs 2008, en enn er áætlað að eftir sé að greiða rúmar 200 milljónir
til séreignar.
Athugunin er gerð í samræmi við ákvæði l. 129/1997, ákvæði reglugerðar 391/1998
og leiðbeinandi reglur Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga um framkvæmd
tryggingafræðilegra athugana frá árinu 2002.

Réttindaákvæði
Réttindi sjóðfélaga til lífeyris og skylda þeirra til greiðslu iðgjalda til sjóðsins fara eftir
ákvæðum samþykkta sem afgreiddar voru á fundi sjóðfélaga í 20. september 2007.
Lífeyrisréttindi sem aldursdeild veitir eru ævilangur ellilífeyrir frá 67 ára aldri,
örorkulífeyrir ef sjóðfélagi verður ófær um að gegna starfi því er veitt hefur honum
aðild að sjóðnum og örorka er metin amk. 40%, makalífeyrir til maka sem sjóðfélagi
lætur eftir sig við andlát, og barnalífeyrir vegna fráfalls sjóðfélaga eða töku
örorkulífeyris. Makalífeyrir er greiddur í tvö ár, eða meðan yngsta barn sem sjóðfélagi
hafði á framfæri er undir 23 ára aldri eða ef maki sjóðfélaga er öryrki.
Réttindi sem áunnin voru í stigadeild eru varðveitt óbreytt í aldursdeild.
Lífeyrisréttindi sem aflað er eftir breytingu samþykkta 1.janúar eru ráðast af þvi
iðgjaldi sem greitt er inn til sjóðsins og aldursbundnum réttindatöflum. Lífeyrisréttindi
eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs. Uppfylli sjóðfélagi skilyrði um
iðgjaldagreiðslur er við ákvörðun örorku- og makalífeyrisréttar miðað við þau réttindi
sem sjóðfélagi hefði aflað ef hann hefði greitt til sjóðsins fram til 67 ára aldurs.
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Ofangreind ágrip samþykkta er ekki tæmandi og er um fyllri upplýsingar vísað til 3. og
4. greinar um aðild að sjóðnum, 18. - 20. greinar um iðgjöld og grundvöll
lífeyrisréttinda, um 21. - 24. greinar samþykkta varðandi skilyrði fyrir rétti til töku
lífeyris og réttindaákvæði og til 25. greinar um geymd réttindi. Um breytingu
réttindakerfis og útgreiðslu til séreignar er fjallað í 27.grein.
Gögn
Helstu gögn sem stuðst hefur verið við eru:

1) Upplýsingar um einstaka lífeyrisþega og greiðslur til þeirra í desember 2008.
2) Fyrir aðra sjóðfélaga stigadeildar var fengin skrá um öflun lífeyrisréttinda á hverju
ári. Fyrir alla sjóðfélaga fengust upplýsingar um fæðingarár og mánuð og kyn.
Gagna þessara var aflað af starfsmönnum sjóðsins úr réttindabókhaldi lífeyrissjóðsins
og launakerfum.

Reikniforsendur og aðferðir við mat skuldbindinga
Með reglugerð 391/1998 er kveðið á um staðlaðar forsendur sem nota skal við
tryggingafræðilegar athuganir lífeyrissjóða.
Staðalforsendur um lífs- giftingar- og örorkulíkur eru skv. reiknigrunni sem gefinn
hefur verið út af Félagi íslenskra tryggingastærðfræðinga. Notaðar eru íslenskar
dánar- og eftirlifendatöflur byggðar á reynslu áranna 2001-2005 sem félagið hefur
gefið út. Giftingarlíkur og meðalaldur maka og tölur um fjölda barna eru byggðar á
upplýsingum úr þjóðskrá og varðandi örorku er miðað við meðaltal örorkutíðni
íslenskra lífeyrissjóða. Heimilt er að víkja frá staðalforsendum ef tryggingafræðingur
telur að aðrar forsendur eiga betur við aðstæður í viðkomandi lífeyrissjóði.
Forsendur eru í samræmi við staðalforsendur ársins, nema hvað varðar
örorkuforsendur en þar hefur verið notuð 40% lækkun á meðaltal íslenskra
lífeyrissjóða vegna góðrar örorkureynslu í sjóðnum. Reikniforsendur eru óbreyttar frá
fyrra ári.
Kostnaður skal skv. reglugerð 391/1998 metinn á grundvelli meðaltals kostnaðar
sjóðsins árin 2006-2008, uppfærðum til verðlags í lok árs 2008.
Rekstrarkostnaði deildarinnar er síðan skipt milli áfallinna og heildarskuldbindinga í
hlutfalli við skuldbindingar og iðgjöld.
Gert er ráð fyrir 3,5% ávöxtun.
Skuldbindingar eru metnar í tvennu lagi. Annars vegar eru metnar áfallnar
skuldbindingar, þ.e. þær skuldbindingar sem sjóðurinn hefur þegar tekið á sig vegna
áunninna réttinda sjóðfélaga, og hins vegar framtíðarskuldbindingar sjóðsins, sem eru
þær skuldbindingar sem falla munu á sjóðinn vegna þeirra iðgjalda sem ætlað er að
berist sjóðnum frá þeim sjóðfélögum sem taldir eru virkir er athugun fór fram. Virkir
sjóðfélagar í stigadeild eru skilgreindir sem þeir einstaklingar sem greiddu til sjóðsins
á árinu.
Samanlagt eru áfallnar- og framtíðarskuldbindingar heildarskuldbinding sjóðsins
vegna lífeyrisgreiðslna.
Við mat áfallinna skuldbindinga er fyrir lífeyrisþega miðað við úrskurðaðan lífeyri í
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desember 2008 og fyrir aðra sjóðfélaga reiknað hverjar verða muni lífeyrisgreiðslur til
þeirra samkvæmt samþykktum sjóðsins miðað við þegar áunnin réttindi. Þegar
heildarskuldbinding er reiknuð er miðað við allir sem taldir eru til virkra sjóðfélaga
verði það áfram þar til starfi lýkur vegna aldurs, örorku eða andláts.
Lífeyrisaldur er settur 67 ár fyrir virka sjóðfélaga, eða aldur sjóðfélaga sé hann hærri,
og aldur reiknaður sem aldur á nálægasta afmælisdag.
Mat eigna
Endurmat eigna sjóðsins með fastar tekjur miðað við 3,5% ávöxtunarkröfu var unnið
af umsjónaraðilum verðbréfakerfis sjóðsins.
Niðurstöður

Miðað við fyrrgreindar aðferðir og forsendur eru helstu niðurstöður sem hér segir
(fjárhæðir í milljónum) :

Áfallnar
Eignir
Bókfærð eign
Endurmat
Fjárfestingarkostnaður
Iðgjöld

10.230,7
-95,6
515,8

Samtals

Framtíðar

Heildar

25.819,8

10.230,7
-95,6
515,8
25.819,8

10.650,9

25.819,8

36.470,7

Skuldbindingar
Ellilífeyrir
Örorkulífeyrir
Makalífeyrir
Barnalífeyrir
Dánarbætur
Rekstrarkostnaður

10.315,6
1.179,9
475,6
2,2
166,6
90,0

20.327,2
3.022,1
1.051,4
157,4
373,4

30.642,8
4.202,0
1.527,0
159,6
166,6
463,4

Samtals

12.229,9

24.931,5

37.161,4

Eign umfram skuldb.
Hlutfall skuldb.

-1.579,0
-12,9%

888,3
3,6%

-690,7
-1,9%

Samkvæmt ákvæðum l. 129/1997 er lífeyrissjóðum skylt að grípa til aðgerða ef
mismunur eigna og skuldbindinga reiknast meira en 10% við tryggingafræðilega
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athugun, eða hefur verið yfir 5% í fimm ár samfleytt. Á árinu 2008 hafa vikmörk þessi
verið rýmkuð tímabundið. Staða deildarinnar er því innan marka laga 129/1997.
Í lok árs 2007 var staða deildarinnar neikvæð um 6,3%, sem orsakaðist af miklum
halla á framtíðarréttindaöflun, sem nú með upptöku aldursháðrar réttindaöflunar
hefur breyst í jákvæða stöðu.

Virðingarfyllst,
,

______________________________
Bjarni Guðmundsson
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