FØROYA LÍVSTRYGGING

Almennar íløgutreytir
fyri lívstryggingar – marknaðarrenta

Í gildi 01.10.2010

Íløgutreytir fyri
Marknaðarrentu
teknaðar hjá LÍV

1

1. Oktober 2010

Innihaldsyvirlit

§ 1 Íløgutreytir ..................................................................................... 3
§ 2 Tekniskt grundarlag ........................................................................ 3
§ 3 Allýsingar ....................................................................................... 3
§ 4 Innliman og eftirlønargjøld ............................................................. 3
§5 Íløguval ........................................................................................... 4
§ 6 Marknaðareftirløn .......................................................................... 5
§ 7 Kostnaðir ........................................................................................ 5
§ 8 Inn og útgjøld ................................................................................. 6
§ 9 Uppgerð av virði og rentum á eftirlønarsamansparing.................... 6
§ 10 Uppgerð av virði á eftirlønarsamansparing við deyð..................... 6
§ 11 Ábyrgd fyri íløgugongd við eftirlønarsamansparing ...................... 7
§ 12 Fulltrú........................................................................................... 7
§ 13 Afturkeyp ..................................................................................... 7
§14 Seinkingar ..................................................................................... 7
§ 15 Broytingar í íløgutreytum ............................................................. 8

Íløgutreytir fyri
Marknaðarrentu
teknaðar hjá LÍV

2

1. Oktober 2010

§ 1 Íløgutreytir
Stk. 1. Hesar treytir eru galdandi fyri eftirlønaruppsparing við “Marknareftirløn” hjá P/F
Tryggingarfelagið Lív, P/F Tryggingarfelagið Lív verður hereftir nevnt Lív.
Stk. 2. Íløgutreytir eru galdandi fyri allar eftirlønir, sum heilt ella lutvíst skulu skiljast sum
marknaðareftirlønir. Við marknaðareftirløn er at skilja tryggingartekningar undir Lívstryggingarflokki
III, har rentan er knýtt at gongdini á virðisbrøvum.
Stk. 3. Íløgutreytir fyri allar skipanir við marknaðareftirløn tæna yvirskipaðum endamáli, at skapa
karmar fyri, at tryggingartakarin fær beinleiðis ávirkan á fíggjarligt avkast á eftirlønaruppsparingini.

§ 2 Tekniskt grundarlag
Stk. 1. Uppsparing, renta og kostnaður í sambandi við eftirlønaruppsparing er ásett í tí tekniska
grundarlagnum, við tilhoyrandi reglugerð um íløgur, sum til eina og hvørja tíð er galdandi fyri Lív.
Tekniska grundarlagið er fráboðað Tryggingareftirlitinum. Tekniska grundarlagið og annað verður
útflýggjað við at venda sær til Lív.
Stk. 2. Kostnaður kann broytast fram til 1. í komandi mánaði við at fráboða nýtt teknisk grundarlag.

§ 3 Allýsingar
Stk. 1. Íløgutreytirnar áseta, at tryggingartakarin er fysiskur persónur, ið hevur teknað sær eina
marknaðareftirlønartrygging. Tryggingartakarin eigur marknaðareftirlønartryggingina og
íløgusáttmálan.
Stk. 2. Ein handilsdagur fyri eitt íløguprógv, er ein dagur, har børsurin er opin fyri handli fyri tí ásetta
íløgupróvnum.
Fyri at ein íløguhandil ella umlegging kann fremjast, skal tað vera ein handilsdagur fyri øll íløguprógv,
har talið av eindum skal broytast.

§ 4 Innliman og eftirlønargjøld
Stk. 1. Fyri at tekna eina marknaðareftirløn skal tryggingartakari skrivliga senda áheitan um trygging
til Lív. Íløgurnar verða settar saman sum ásett í áheitanini.
Stk. 2. Fyri starvsfólk, sum eru umfatað eftirlønarsáttmála við Lív, verður eftirlønin stovnað, tá Liv
hevur skrásett 1. inngjald frá arbeiðsgevara, ella tá Lív hevur fingið skrivliga fráboðan um nýtt
starvsfólk. Eftirlønin verður tá stovnað sambært ásetingunum í eftirlønarsáttmálanum, og íløgurnar
verða settar saman sambært eftirlønarsáttmálanum, at Lív hevur skrásett inngjaldið. Samstundis
verður kostnaður tikin í hesum sambandi.
Stk. 3. Freistin fyri, nær inngjøld skulu verða skrásett av Lív, er ásett í inngjaldingartreytunum.
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Stk. 4. Um tryggingartakari hevur aðra marknaðareftirløn hjá Lív, kann hann søkja um at flyta
uppsparda virðið til nýggju eftirlønina. Uppsparing kann bert flytast á nýggju eftirlønuna, um
íløguvalið á móttakandi eftirlønini loyvir samansetingini á gomlu eftirlønini. Tryggingartakari kann
eisini velja at broyta íløgusamasetingina, so hon samsvarar við nýggju eftirlønina, tá virðið verður
flutt til nýggju eftirlønina. Uppsparda virðið, sum verður flutt, verður ikki endurjavnað, fyrr enn
tryggingartakari hevur ásett hvørja samanseting, uppsparda virðið skal endurjavnast.

§5 Íløguval
Stk 1. Fyri uppsparda virðið á marknaðareftirløn fremur Lív íløgur sambært tí váðastøðinum, sum
varð ásett í sambandi við stovnan ella við tað váðastøði ella ta íløgusamanseting, sum tryggjaði
hevur valt.
Stk. 2. Fyri tann partin av eftirlønini, sum er settur í “Lív investarar”, velur tryggingartakari eitt
váðastøði. Fyri hetta váðastøðið ásetur Lív, hvussu íløgan verður gjørd í virðisbrøv.
Stk 3. Lív ásetur íløgusamansetingina á vágabólkunum í “Lív Investerar”. Samansetingin kann vera
tengd at áramálinum fram til dagin, tá tryggingartakarin ynskir at verða eftirløntur. Lív tilskilar sær
fullan rætt til at broyta samansetingina av íløgum. Um ein íløga, sum tryggingartakarin hevur
uppsparing í, fellur burtur, hevur Lív fullan rætt til at flyta tað uppsparda virðið til annan grunn, sum
Lív hevur ásett sum tann framhaldandi grunnin , ella at flyta uppsparda virðið á kontantkonto.
Stk. 4 Eftirlønaruppsparingin verður endurjavnvigað hvønn mánað í samsvari við ta samanseting,
sum tryggingartakarin hevur valt.
Stk. 5. Tryggingartakarin kann velja at seta ein part ella alt uppsparda virðið og øll inngjøld í “Eg
investeri”. Tryggingartakarin kann ikki velja ein størri part at seta í “eg investeri”, enn ásett er í
galdandi eftirlønarsáttmala. Tá kann tryggjaði velja samansetingina av íløgum millum tey íløgufeløg,
sum Lív bjóðar út.
Stk. 6. Lív ásetur hvørjar íløgur, tryggingartakarin kann seta uppsparingina í. Tryggingartakarin velur
sjálvur, hvørjar íløgur skulu innganga í eftirlønaruppsparingina. Fyri tann partin av eftirilønini, sum er
“Eg investeri” , ber tryggingartakarin einsamallur alla ábyrgd av fíggjarligu avleiðingunum, ið standast
av valinum.
Eftirlønaruppsparingin verður endurjavnvigað hvønn mánað í samsvari við ta samanseting , sum
tryggingartakarin hevur valt.
Stk. 7. Tryggingartakari kann skrivliga ella samsvarandi elektroniskt velja at broyta
íløgusamansetingina. Tryggingartakari kann broyta váðastøði í “Lív investerar” ella broyta
samansetinga av “Eg investeri” ella býtið millum “eg investeri” og “Lív Investerar”, innan fyri tað,
sum galdandi eftirlønaravtala loyvir. Broytingin verður framd 1. handilsdag eftir móttøku av
skrivligari ella elektroniskari áheitan um broting.
Stk. 8. Verður annað váðastøði ella onnur ílløgusamanseting valt í sambandi við marknaðareftirløn,
fevnir broytingin bæði um komandi inngjøld og virðið, sum frammanundan er spart upp. Inngjøld,
innskot og uppsparing verða ávirkað framyvir í tíð, tá broytingin er skrásett hjá Lív.
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Stk. 9. Lív kann ikki ábyrgdast fyri seinking, ið er íkomin av umstøðum, ið Lív onga ávirkan hevur á.
Talan kann t.d. vera um fíggjarligan miss, ið seinking hevur elvt til. Lív ger síðani íløguna so skjótt sum
tað, sum seinkar ella forðar, er burtur. Manglandi inngjøld eru ikki ein forðing, ið Lív tekur sær
fíggjarliga ábyrgd av, tá inngjaldið ikki er skrásett at vera tøkt á konto hjá Lív.

§ 6 Marknaðareftirløn
Stk. 1. Um íløgan sambært valda váðabólki verður seinkað av umstøðum, sum Lív onga ávirkan hevur
á, kann Lív ikki ábyrgjast fyri fíggjarligan miss, ið seinkingin hevur elvt til. Lív ger íløguna skjótast
gjørligt, eftir at forðingar eru burtur.
Stk. 2. Íløgur verða gjørdar í íløgufeløg, virðisbrøv ella sum innlán í peningastovni. Lív eigur fullan
ræðisrætt til virði, ið íløgur verða gjørdar í. Tryggingartakarar hava ongan ræðisrætt á íløguvirðum.
Stk. 3. Samansetingin av íløgunum í teimum ymisku váðabólkunum í “Lív investerar” verður ásett av
Lív. Samansetingin kann broytast av Lív uttan ávaring. Til hetta krevst ikki loyvi frá
tryggingartakarnum.
Stk. 4. Ein endurjavning merkir, at samansetingin av íløgunum verður javnað á ein hátt, so lutfallið
millum ymisku íløgurnar aftur verður í samsvari við lutfallið, sum er ásett av Lív fyri tann ávísa
váðabólkin.
Endurjavning verður vanliga gjørd seinast í mánaðanum eftir at Lív hevur staðfest, at lutfallið víkur
frá tí lutfalli, ið er ásett.
Stk. 5. Virðið á eftirlønaruppsparingini og støddin á eftirlønarútgjøldum, er grundað á gongdina í
gjørdum íløgum, ið eftirlønin er sett í. Rentan er tengd at gongdini á marknaðinum, og hon er
vinningur ella missur av ætlaðum fíggjarligum avkasti á teimum gjørdu íløgum.
Stk. 6. Virðisbrøv eru uppspard í einari marknaðareftirløn, og hesi kunnu ikki verða
realiserað/útgoldin í ótíð uttan víðari. Vil tryggingartakari hava uppspard virði útgoldið, verður tílík
støða at meta ájavnt við uppsøgn av marknaðareftirlønini, og verður uppsøgnin tá viðgjørd sum
afturkeyp eftir vanligu treytunum hjá Lív fyri uppgerð av afturkeypi.

§ 7 Kostnaðir
Stk. 1. Kostnaðir, ið verða roknaðir í sambandi við eftirlønaruppsparingina, eru ásettir í galdandi
tekniska grundarlagnum og tilhoyrandi prísfylgiskjølum. Kostnaðurin er í mun til gjaldið fyri
eftirlønarskipanina, innskot og uppsparing. Umsitingarkostnaður verður goldin hvønn mánað.
Harumframt verður álagdur kostnaður fyri útreiðslur, sum íløgugrunnar og kapitalrøktarar taka fyri
sínar tænastur. Tekniska grundarlagið verður fráboðað Tryggingareftirlitinum. Um neyðugt fyriheldur
Lív seg at áseta prís uttan fráboðan, hesir kunnu verða broyttir bæði í samband við verandi og
nýggjar eftirlønaruppsparingar.
Stk. 2. Kostnaður og handilskostnaður verður tikin, tá ein upphædd verður flutt á
eftirlønaruppsparingina. Hetta kann bæði vera í sambandi við vanlig inngjøld og inngjøld, ið verða
goldin eina ferð.
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Stk. 3. Serligt gjald kann ásetast í sambandi við inngjøld, ið verða goldin eina ferð, ella í samband við,
at virðið verður flutt frá aðari eftirløn.
Stk 4. Í sambandi við endurjavning verður álagdur handilskostnaður, sum er ein % partur av
upphæddini, sum skal umleggjast frá einum íløgugrunni til annan.
Stk 5. Kostnaður kann eisini áleggjast, um tryggingartakari biður um at broyta samansetingina.

§ 8 Inn og útgjøld
Stk. 1. Tryggingartakarans tryggingargjøld, innskot og annað verða goldin inn til eftirlønina hjá
tryggingartakara, og íløgur verða gjørdar, og verða saman við samanspardum virði rentað frá tí
handilsdegi, upphæddin er skrásett í váðabólkinum.
Stk. 2. Lív kann ikki ábyrgdast fyri fíggjarligan miss, tá eitt inngjald er ov seint skrásett, og Lív ikki
hevur ábyrgd av hesum “feili”. Í tí føri skrásetur Lív inngjaldið so skjótt sum gjørligt, so upphæddin
kemur á uppsparingina 1. handilsdag eftir, at upphæddin er skrásett.

§ 9 Uppgerð av virði og rentum á eftirlønarsamansparing
Stk. 1. . Virðið á eftirlønaruppsparingini og støddin á eftirlønarútgjøldum, er grundað á gongdina í
gjørdum íløgum, ið eftirlønin er sett í.
Stk. 2. Virðið verður ásett dagliga við í støði í opningskursinum á tí eínstaka íløgufelagi ella
virðisbrævi. Lív roknar út mánaðarliga rentuna, sambært gongdini tann mánaðin. Virðið av íløgunum
verður uppgjørt eftir galdandi reglugerð fyri roknskaparhaldið hjá Lívstryggingarfeløgunum.
Stk. 3. Heimasíðan hjá Lív kunnar hvønn mánaða um uppgjørt virði og rentu. Við at venda sær til Lív,
ber eisini til at fáa uppgerðina útflýggjaða.
Stk. 4 Tá tryggingartakarin verður eftirløntur, verður eftirlønaruppsparingin goldin út. Eftirlønin
kann gjaldast út í einum, í lutum ella sum lívlang veiting. Samanspard upphæddverður gjørd upp
tann 1. í mánaðinum aftaná, at tryggingartakarin verður eftirløntur. Tann partur av eftirlønini, sum
skal gjaldast út í einum, verður útgoldin, og fyri lutapensjón og lívrentu verður ein útgjaldsætlan løgd
eftir galdandi tekniska grundarlagi á uppgerðardegnum.

§ 10 Uppgerð av virði á eftirlønaruppsparing við deyða
Stk. 1. Um tryggingartakari doyr í tryggingarskeiðnum, og eftirlønaruppsparingin ella partar av henni
skal gjaldast út í hesum sambandi, setur Lív eftirlønaruppsparingina til vanligt váðastøði. Hetta
verður gjørt í seinasta lagi 1. handilssamdøgur mánaðin eftir, at Lív hevur fingið boð um, at
tryggingartakarin er deyður.
Stk. 2. Verður eftirlønaruppsparingin goldin út í sambandi við deyða, verður virðið á eftirlønini gjørt
upp tann dagin, tá ið Lív setur útgjaldið í verk.
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§ 11 Ábyrgd av íløgugongd við eftirlønaruppsparing
Stk. 1. Tað, sum eyðkennir marknaðareftirlønina, er, at virðið í eftirlønaruppsparingini og komandi
eftirlønarveitingum er treytað av gongdini í íløgum, sum eru gjørdar í avtaluskeiðnum.
Stk. 2. Lív kann ikki ábyrgdast fyri fíggjarligu gongdina í eftirlønaruppsparingini, fíggjarligu úrtøkuni í
avtaluskeiðnum, ella hvussu stór eftirlønarveitingin verður. Hetta er galdandi uttan mun til, um
eftirlønaruppsparing ella eftirlønarveitingar í ringasta føri kunnu fella burtur, orsakað av negativari
gongd í sambandi við úrtøku av framdu íløgunum.
Stk. 3. Harumframt kann Lív ikki ábyrgdast fyri fíggjarligum missi, sum antin stendst av, at íløgur í
samband við váðastøði verður skift , ella tí at endurjavning ikki verður framd rættstundis.Hetta er tó
bert galdandi, um orsøkin er at finna í umstøðum, sum Lív onga ávirkan hevur á.

§ 12 Fulltrú
Stk. 1. Tryggingartakarin kann geva einum øðrum persóni skrivliga fulltrú til at velja váðastøði, tá ið
ein marknaðareftirløn verður stovnað. Henda fulltrú kann eisini fevna um heimild at skifta váðastøði
í uppsparingartíðarskeiðnum.
Stk. 2. Tryggingartakarin skal lata Lív skrivliga fulltrú til fullgott at sanna tey viðurskifti, ið fulltrúin
kann fevna um.

§ 13 Afturkeyp
Stk. 1. Tryggingartakarin kann í førum keypa eftirlønaruppsparingina aftur (sí almennu
tryggingartreytir um eftirlønaruppsparing og eftirlønarsáttmála við avvarðandi fakfelag). Í sambandi
við afturkeyp kann tryggingartakarin ikki krevja at fáa íløgulutir útflýggjaðar heldur enn at fáa
peningaliga uppgerð og útgjald framd. Afturkeypsvirðið verður roknað sambært virðinum á
íløgugrunnunum tann 1. handilsdagin í komandi mánaði, eftir skrivliga váttan um ynski frá
tryggingartakara um afturkeyp og endaliga uppgerð og góðkenning hjá Lív. Upphæddin verður
útgoldin, tá henda uppgerð fyriliggur.

§14 Seinkingar
Stk. 1. Lív kann ikki ábyrgdast fyri eina seinking, sum er íkomin av umstøðum, sum Lív onga ávirkan
hevur á. Lív skrásetur tað manglandi skrásetingina so skjótt sum tað, sum seinkar ella forðar, er
burtur.
Stk. 2. Lív kann ikki ábyrgdast fyri fíggjarligan miss í sambandi við íløgur, sum er íkomin við feilum og
manglum, sum Lív ikki hevur ábyrgd av.
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§ 15 Broytingar í íløgutreytum
Stk. 1. Íløgutreytirnar eru ein partur av tí tekniska grundarlagnum, sum til eina og hvørja tíð er
galdandi hjá Lív, og sum er fráboðað Tryggingareftirlitinum, um Tryggingareftirlitið krevur tað. Lív
kann fráboða nýggja íløgureglugerð til Tryggingareftirlitið. Tá verða íløgutreytirnar eisini broyttar
beinanvegin mótvegis tryggingartakarunum.
Stk. 2. Galdandi íløgutreytir og annað kunningartilfar er tøkt á heimasíðuni hjá Lív ella eftir umbøn.
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