
Mánaðarleg samantekt

Lífeyrisreikningur

0,40%

7,45%

31.3.2023

Ávöxtun fjárfestingaleiða
Löng ríkis-
skuldabréf

Stýring A Stýring B Stýring C Stýring D
Erlend 

verðbréf
Húsnæðis-

lánaleið
Stýring E

Gengisbreyting frá áramótum 1,7% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 0,4% 1,4%1,5%

Gengisbreyting 1 mánuður 1,9% 1,1% 0,5% -0,1% -0,5% -3,6% 0,7%-1,3%

-6,2% -4,5% 1,5%

Gengisbreyting 2 ár -1,2% 0,8% 1,0% 1,3% 1,8%

Gengisbreyting 1 ár -6,6% -2,5% -3,6% -5,0%

0,1% 1,2%

-8,3%

Gengisbreyting 3 ár -1,0% 1,3% 2,5% 4,1% 6,4% 5,5% 1,7%

Gengisbreyting 4 ár 1,7% 3,1% 3,7% 4,5% 5,7% 5,4% 2,8%

7,1% 4,9% 3,5%Gengisbreyting frá stofnun 5,2% 5,2% 6,0% 6,6% 3,2%

Gengisbreytingar yfir tímabil sem eru lengri en eitt ár eru færðar á ársgrundvöll. Bein hækkun er sýnd fyrir styttri tímabil. Fjárfestingarleiðirnar voru stofnaðar í janúar 2010 að 
undanskildum þremur leiðum. Fjárfestingarleiðin Erlend verðbréf var stofnuð í desember 2010, Stýring D var stofnuð í mars 2013 og Stýring E í desember 2020

Lífeyrisreikningur verðtryggður 

Lífeyrisreikningur óverðtryggður

Nánari upplýsingar
Kynntu þér Framtíðarauð nánar á www.islandsbanki.is/sereignarsparnadur

Hafðu samband í síma 440 4000 til að fá nánari upplýsingar eða til að mæla þér mót við ráðgjafa Framtíðarauðs hjá 
Íslandsbanka

 Nánari upplýsingar um markmið samsetningu eigna og vikmörk er að finna í fjárfestingarstefnu Framtíðarauðs á www.islandsbanki.is/sereignarsparnadur

Vextir á ári skv. vaxtatöflu

Vextir eru færðir á höfuðstól við lok hvers árs. Ekki eru tekin umsýslugjöld af Lífeyrisreikningi. Sjá nánar um skilmála Lífeyrisreikninga á 
www.islandsbanki.is/sereignarsparnadur

Fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild  í fjárfestingarleiðum getur rýrnað, aukist eða staðið í stað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um 
né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Samantekt þessi er einungis birt í upplýsingaskyni og felur ekki í sér ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu.
Framtíðarauður er séreignarsparnaður Íslandsbanka, þar sem inneign rétthafa er stýrt í samræmi við fyrirfram ákveðna fjárfestingarstefnu. Árlegt umsýslugjald Framtíðarauðs 
er 0,5% af heildareign réttahafa. Íslandsbanki hf. kt. 491008-0160 er viðskiptabanki sem starfar samkvæmt lögum nr.161/2002 um fjármálafyrirtæki og hefur heimild til að 
starfa sem vörsluaðili lífeyrissparnaðar.
Ávöxtunartölur eru frá Íslandssjóðum og Íslandsbanka.
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