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VPV Zukunftsplan Plus

Sjóðstengd lífeyristrygging, gjaldskrá ZPP, nr. x
Kæri viðskiptavinur,
við þökkum þér fyrir að hafa staðfest tryggingasamninginn þinn. Meðfylgjandi þessu bréfi er
tryggingaskírteinið þitt, með lýsingu á tryggingunni.
Innlausnargjald frá 01.02.2021 til 01.03.2021
Stök viðbótargreiðsla þín við upphaf tryggingar
Mánaðarleg iðgjöld þín eftir þetta eru

100,00 €
10.000,00 €
100,00 €

Innlausnargjaldið er innheimt í eitt skipti en mánaðarleg iðgjöld eru innheimt 1. virka dag hvers
mánaðar.

Vinsamlega athugaðu hvort reikningsupplýsingar þínar séu réttar.

0000000/0190324/000000/1902/275

Ef þú hefur þegar greitt iðgjöldin munu þau vera skuldajöfnuð.

AG Stuttgart HRB nr. 15279 VSK-nr.. DE235821402
VPV Allgemeine Versicherungs-AG
AG Stuttgart HRB nr. 748244 VSK-nr.. DE811285670
VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG
AG Stuttgart HRB nr. 1491 VSK-nr.. DE147802236
Höfuðstöðvar allra fyrirtækja: Mittlerer Pfad 19 70499 Stuttgart
Þýskalandi

Formaður stjórnarnefndar: Rolf Büttner
Stjórnarnefnd: Klaus Brenner (stjórnarformaður), Dr. Ulrich Gauss,
Dietmar Stumböck, Dr. Martin Zsohar
Sími: +49 7 11/13 91-60 00 Fax: +49 7 11/13 91-60 01
Netfang: info@vpv.de Internet: www.vpv.de
Örugg netsamskipti: www.vpv.de/kontakt
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Leiðbeiningar samkvæmt grein 37 2. mgr í VVG-lögunum um afleiðingar af seinni greiðslu á
fyrsta iðgjaldi eða stakri heildargreiðslu
Greiðslu iðgjalda verður fyrst að inna af hendi áður en við getum veitt trygginguna.
Ef þú greiðir ekki fyrsta iðgjaldið eða stöku heildargreiðsluna á gjalddaga mun tryggingin ekki
taka gildi fyrr en iðgjaldið er greitt. Ef þú getur sannað að þú berir ekki ábyrgð á vanskilunum mun
tryggingin taka gildi á samþykktum tíma.
Ef þú greiðir ekki fyrsta eða staka iðgjaldið tímanlega getum við dregið okkur út úr samningnum
svo lengi sem þú hefur ekki innt greiðsluna af hendi. Ef þú getur sannað að þú berir ekki ábyrgð
á vanskilum höfum við ekki rétt á að draga okkur út úr samningnum.

Athugið:
Finna má frekari reglur um gildistíma tryggingarinnar, gjalddaga fyrsta iðgjalds eða stöku
heildargreiðslunnar og reglulegar greiðslur í tryggingaskírteininu og tryggingaskilmálunum sem
gilda fyrir samninginn þinn.
Ef þú segir upp samningnum í samræmi við 8 gr. í þýskum tryggingasamningalögum er pro rata
gjaldið fyrir tímabilið fram að móttöku uppsagnarinnar 3,21 evra á dag.
Hafðu samband við okkur ef þú vilt spyrja að einhverju. Hægt er að hringja okkur í síma
+49 07 11/13 91-60 00. Við svörum símtölum mánudaga til föstudaga á frá 07:00 til 20:00.

Með bestu kveðjum,
VPV Lebensversicherungs-AG

VPV Lebensversicherungs-AG
AG Stuttgart HRB nr. 15279 VSK-nr.. DE235821402
VPV Allgemeine Versicherungs-AG
AG Stuttgart HRB nr. 748244 VSK-nr.. DE811285670
VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG
AG Stuttgart HRB nr. 1491 VSK-nr.. DE147802236
Höfuðstöðvar allra fyrirtækja: Mittlerer Pfad 19 70499 Stuttgart
Þýskalandi

Formaður stjórnarnefndar: Rolf Büttner
Stjórnarnefnd: Klaus Brenner (stjórnarformaður), Dr. Ulrich Gauss,
Dietmar Stumböck, Dr. Martin Zsohar
Sími: +49 7 11/13 91-60 00 Fax: +49 7 11/13 91-60 01
Netfang: info@vpv.de Internet: www.vpv.de
Örugg netsamskipti: www.vpv.de/kontakt
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
VPV Zukunftsplan Plus
Sjóðstengd lífeyristrygging

Trygging
Nr. x
Fyrir tryggingasamninginn á milli
Fornafn Eftirnafn
Gata, húsnúmer
Póstnúmer Staður
sem tryggingataki
og
VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19
70499 Stuttgart
Þýskalandi
sem tryggingasali

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Almenn gögn

Trygginganúmer:
Tryggingataki:
Tryggður einstaklingur
Fæðingardagur:
Upphaf tryggingar

166166166
Fornafn Eftirnafn
Fornafn Eftirnafn
15.04.1991
01.02.2021

Aðaltrygging

Gjaldskrá

ZPP
VPV Zukunftsplan Plus (202004)

Tímabil tryggingar: Tímabil
iðgjaldagreiðslu:
Hvíldartímabil:
Samþykktur starfslokatími:
Við val á
sveigjanlegum
lífeyri

Ef þú velur
hefðbundinn lífeyri
með tryggðum
ársgreiðslum:

Sveigjanlegt lífeyristímabil:
Tryggður lágmarkslífeyrir á ári við
samþykkt upphaf starfsloka fyrir
hverjar 10.000 € í heildarinneign:
Mögulegt upphaf
lífeyrisgreiðslna fyrir sveigjanlegan
lífeyri:

Tímabil tryggðs lífeyris við
samþykkt upphaf lífeyrisgreiðslna:
Tryggður lágmarkslífeyrir á ári við
samþykkt upphaf starfsloka fyrir
hverjar 10.000 € í heildarinneign:
Mögulegt upphaf
lífeyrisgreiðslna fyrir hefðbundinn
lífeyri:

Sjóðstengd lífeyristrygging
01.02.2021 til 31.01.2056
01.02.2021 til 31.01.2056
01.02.2056 til 01.02.2076
01.02.2056
frá upphafi starfsloka til 1. ágúst 2076
344,04 €
þann 01.02 á hverju ári,
þó ekki síðar en 01.02.2066.

20 árum frá upphafi starfslokatímabils
411,12 €

þann 01.02 á hverju ári,
þó ekki síðar en 01.02.2086.

Ef tryggði einstaklingurinn nær starfslokaaldri munum við greiða sveigjanlega lífeyrinn. Tafla yfir árlegar
ævigreiðslur er reiknuð út frá heildarinneigninni.

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Einnig getur þú valið:
• að fá greitt út sem hefðbundinn lífeyri með tryggðum ársgreiðslum,
• að fá greitt út sem staka heildargreiðslu (greiðsla höfuðstóls), eða
• um að seinka upphafi starfsloka á hvíldartímabilinu
Hafðu í huga að aðeins er hægt að velja um ársgreiðslur ef þær nema að minnsta kosti 300 €, þegar raunveruleg
afkoma er tekin með í reikninginn.
Ef þú velur hefðbundinn lífeyri, getur þú einnig tilgreint styttra tímabil fyrir tryggðar lífeyrisgreiðslur, til viðbótar
við hámarks lífeyrisgreiðslutímabilið sem er sýnt hér.
Ef tryggði einstaklingurinn lætur lífið áður en hann lýkur störfum eða á sveigjanlega lífeyristímabilinu, er
eftirstandandi inneign greidd út sem dánarbætur. Lágmarks dánarbætur eru greiddar út á sveigjanlega
lífeyristímabilinu. Lágmarks dánarbótum er lýst nánar í skilmálum tryggingarinnar.
Við samþykkt upphaf lífeyrisgreiðslna ábyrgjumst við lágmarks lífeyri á ári eins og tilgreint er hér á undan, fyrir
hverjar 10.000 € í inneign. Ef þú breytir um upphafstíma lífeyrisgreiðslna eða tryggt greiðslutímabil, gætu þessi
gildi breyst.

Upphæð iðgjalds fyrir
mánaðarlegar
greiðslur

Iðgjald fyrir aðaltryggingu:
Stök viðbótargreiðsla við
upphaf tryggingar:

100,00 €
10.000,00 €

Iðgjaldið og tryggingagreiðslurnar hækka árlega í samræmi við sérstaka skilmála fyrir áætlaða hækkun á
tryggingagreiðslum án nýrrar læknisskoðunar, sem nemur samþykkta hlutfallinu upp á 5,00% hækkun
iðgjaldsins.
Nýting umframhagnaðar

Áskriftarréttur

Nýting umframhagnaðar
Aðaltrygging:

Fjárfesting í sjóði

Bótaþegi við lifun:
Bótaþegi við andlát:

Fornafn Eftirnafn
Fornafn Eftirnafn

Eftirfarandi skjöl og samningsgrunnar fylgja með tryggingaskírteininu og tryggingu þinni:
Almennir skilmálar fyrir Zukunftsplan Plus
Sérstakir skilmálar fyrir sveigjanlegan lífeyri
Almennir skilmálar bráðabirgðatryggingar fyrir sjóðstengda lífeyristryggingu
Sérstakir skilmálar viðbótartryggingar fyrir sjóðstengda lífeyristryggingu
Sérstakir skilmálar fyrir sjóðstengda lífeyristryggingu með áætlaðri hækkun iðgjalda
og tryggingagreiðslna án nýrrar læknisskoðunar
Skattupplýsingar
Almennar neytendaupplýsingar

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Samningsgrunnur
Samningurinn er gerður á grundvelli þessa tryggingaskírteinis, tryggingaskilmálanna og annarra
neytendaupplýsinga sem varða efni samningsins.

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Réttur til uppsagnar
Réttur til uppsagnar
Þú getur sent inn tilkynningu um uppsögn skriflega innan 30 daga án þess að gefa upp ástæðu (t.d.
bréflega, með faxi, í tölvupósti).
Þessi frestur hefst eftir að þú hefur fengið í hendur tryggingaskírteinið, samningsákvæðin ásamt
almennum skilmálum, viðbótarupplýsingar samkvæmt 7 gr., 1. og 2. mgr. í þýskum
tryggingasamningalögum og 1. til 4 gr. í þýskum lögum um upplýsingaskyldu fyrir tryggingasamninga,
og þessar leiðbeiningar á skriflegu formi. Ef um er að ræða rafræn samskipti hefst uppsagnarfresturinn
þegar við höfum uppfyllt skyldur okkar samkvæmt 312. gr. 1. mgr. 1.lið í þýskum almannalögum og 246 c.
gr. í viðauka við þýsk almannalög.
Nauðsynlegt er að senda uppsögnina tímanlega til að ná lokafrestinum.
Senda skal tilkynningu um uppsögn til:
VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19, 70499 Stuttgart, Þýskalandi eða Postfach 31 17 55, 70477 Stuttgart, Þýskalandi
Hægt er að senda tilkynningu um uppsögn í faxi í eftirfarandi númer:
+49 7 11/13 91-60 01
Hægt er að senda tilkynningu um uppsögn í tölvupósti á eftirfarandi netfang:
info@vpv.de
Afleiðingar uppsagnar
Ef uppsögnin er réttmæt og samþykkt lýkur tryggingu þinni og við munum endurgreiða þér þann hluta
iðgjaldanna fyrir tímabilið eftir móttöku uppsagnarinnar, ef þú samþykktir að tryggingin átti að hefjast fyrir
lok uppsagnarfrestsins. Í því tilfelli gætum við haldið eftir þeim hluta iðgjaldanna fyrir tímann fram að
móttöku uppsagnarinnar. Það er upphæðin sem er sýnd í bréfinu með tryggingaskírteininu á blaðsíðu 2.
Við munum greiða þér uppsafnaða upphæð auk tekjuhlutarins í samræmi við 169 gr. í þýskum
tryggingasamningalögum.
Endurgreiðslan mun fara strax fram, í síðasta lagi 30 dögum eftir móttöku uppsagnarinnar.
Ef tryggingatímabilið hefst ekki fyrir lok uppsagnarfrestsins, þýðir réttmæt uppsögn að endurgreiða
verði mótteknar greiðslur og bætur (s.s. vexti).
Ef þú hefur nýtt þér rétt þinn til uppsagnar samkvæmt 8 gr.í þýskum tryggingasamningalögum ertu ekki
lengur bundin(n) samningi sem tengist tryggingasamningnum. Tengdur samningur telst vera samningur
sem tengist þeim sem sagt var upp og sem tengist þjónustu sem tryggingasalinn eða þriðji aðili veitir á
grundvelli samnings á milli þriðja aðila og tryggingasalans. Ekki er leyfilegt að leggja á eða krefjast
refsinga vegna uppsagnar samnings.
Sérstakar leiðbeiningar
Réttur þinn til uppsagnar rennur út ef þú hefur beðið um að láta samninginn taka gildi áður en þú hefur
nýtt þér uppsagnarrétt þinn.
Lok skilmála um uppsögn

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Sérstakir skilmálar
Sem frávik frá grein 1 (1) í almennu skilmálunum fyrir Zukunftsplan Plus, getur þú eingöngu valið á milli stakrar
heildargreiðslu og sveigjanlegs lífeyris. Sem frávik frá grein 1 (11) í sérstöku skilmálunum fyrir sveigjanlegan lífeyri
lýkur samningi þínum í síðasta lagi við lok sveigjanlega lífeyristímabilsins með greiðslu á uppkaupsvirðinu.

Sérstakar leiðbeiningar
1. Í samræmi við grein 3 í þýskum tryggingasamningalögum er tryggða einstaklingnum heimilt að biðja um afrit
hvenær sem er af þeim tilkynningum sem hann hefur sent varðandi samninginn.
2. Sá hluti hagnaðar sem tryggði einstaklingurinn hlýtur vegna þátttöku í umframhagnaði, eins og lýst er í
almennu skilmálunum, fer eftir upphæð tekna af fjárfestingunni, en einnig áhættu, þróun sjóðsvirðis og þróun
kostnaðar. Upphæð bónusins getur þar af leiðandi breyst og hún er ákvörðuð og greidd út frá ári til árs. Ekki er
hægt að veita bindandi upplýsingar um upphæð hlutdeildar í hagnaði í framtíðinni. Auk þess tekur þessi
samningur hlutfallslegan þátt í dreifingu sjóðsvirðis í samræmi við grein 153 (3) í VVG lögunum. Finna má
nánari útskýringar í meðfylgjandi skilmálum.
3. Sérstakir skilmálar eru í tryggingaskírteininu eða í viðaukum þess.
Stuttgart, xx.xx.xxxx
VPV Lebensversicherungs-AG

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Tryggð gildi upp að samþykktu upphafi lífeyristímabils
Í upphafi samningsins er tryggt uppkaupsvirði fyrir samþykkt upphaf lífeyristímabils og tryggðar lifunarbætur við
samþykkt upphaf lífeyristímabils 0 €. Tryggðar dánarbætur eru einnig 0 €.
Þessi gildi geta hækkað á samningstímabilinu vegna tryggingaábyrgðar sem sett er á fót af varaábyrgðarsjóðnum.
Við munum upplýsa þig um þetta í ársskýrslum okkar.

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Sjóðslýsingar
Iðgjöldin eru fjárfest í eftirfarandi sjóðum
Heiti sjóðs:
Auðkennisnúmer hlutabréfa:
Fjárfestingafyrirtæki:
Gjaldmiðill sjóðs:
Tegund sjóðs:
Aðalmarkmið sjóðs:

Notkun tekna:
Heiti sjóðs:
Auðkennisnúmer hlutabréfa:
Fjárfestingafyrirtæki:
Gjaldmiðill sjóðs:
Tegund sjóðs:
Aðalmarkmið sjóðs:

Notkun tekna:
Heiti sjóðs:
Auðkennisnúmer hlutabréfa:
Fjárfestingafyrirtæki:
Gjaldmiðill sjóðs:
Tegund sjóðs:
Aðalmarkmið sjóðs:

Notkun tekna:

UniNachhaltig Aktien Global
A0M80G
Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main)
Evra
Fjármögnunarsjóðir (efni: Sjálfbærni)
Sjóðurinn er alþjóðlegur, virkur fjármögnunarsjóður. Grundvallargreining
er framkvæmd á gögnum fyrirtækisins ásamt
sjálfbærnigreiningu með siðferðilegum, samfélagslegum og umhverfislegum
viðmiðum. Til dæmis eru fyrirtæki sem heimila barnaþrælkun
eða framleiða vopn útilokuð.
Yfirleitt dreift um miðjan nóvember
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR
A0NEG2
Nordea Investment Funds SA
Evra
Fjármögnunarsjóðir (efni: Umhverfi / sjálfbærni)
Sjóðnum er stýrt með virkum hætti og fjárfestir um heim allan í fyrirtækjum sem
þróa loftslags- og umhverfisvænar lausnir, t.d. á sviði
endurnýtanlegrar orku, auðlindanýtingar og umhverfisverndar. Sjóðurinn
er háður reglum um ábyrga fjárfestingu frá Nordea Asset
Management.
Uppsöfnun
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR
A2QBUJ
Robeco Luxembourg SA, 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Lúxemborg
Evra
Fjármögnunarsjóðir (efni: græn orka)
Sjóðurinn fjárfestir í verðbréfum landa á þróuðum mörkuðum og nýmörkuðum
um heim allan. Fjárfestingaraðferðin innifelur sjálfbærniviðmið sem hluti af
vali á verðbréfum og sem hluti af sértæki
sjálfbærnimati. Fyrirtækin vinna við þróun á
tækni, vörum eða þjónustu á sviði
grænnar orku eða í tengslum við skilvirka orkunotkun
eða ávinning hennar. Sjóðurinn vinnur því beint í átt að markmiðum
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.
Uppsöfnun

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Tryggingaskírteini
Á hvíldartímabilinu gæti einnig verið fjárfest í eftirfarandi sjóðum til að koma á fót tryggingaábyrgð. Ef þú velur
sveigjanlegan lífeyri er einnig fjárfest að hluta til í eftirfarandi sjóðum á sveigjanlega lífeyristímabilinu:
Heiti sjóðs:
Auðkennisnúmer hlutabréfa:
Fjárfestingafyrirtæki:
Gjaldmiðill sjóðs:
Tegund sjóðs:
Aðalmarkmið sjóðs:

Notkun tekna:

DWS Garant 80 Dynamic
DWS0RP
DWS Investment SA
Evra
Tryggingasjóður (80% mánaðarlega)
Sjóðurinn beitir dýnamískri aðferð til áframhaldandi varðveislu höfuðstólsins
háð markaðsaðstæðum og mati á dreifingu sjóðsins
á milli áhættusamari fjárfestinga (vaxtarþáttur) og
áhættuminni fjárfestinga (varðveisla höfuðstóls) um allan heim.
Áhættusamari fjárfestingar eru til dæmis hlutabréfasjóðir og áhættusamari
lífeyrissjóðir.
Áhættuminni fjárfestingar eru til dæmis peningamarkaðssjóðir og
áhættuminni lífeyrissjóðir. Sjóðurinn beitir verndaraðferðum
fyrir 80% af sjóðsvirðinu, þar á meðal gegn dreifingu
á mánaðargrundvelli.
Uppsöfnun

búið til af VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG þann xx.xx.xxxx
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Trygging nr. x
VPV Zukunftsplan Plus

Ósamningsbundið dæmi um útreikninga
Hér á eftir má sjá ósamningsbundið dæmi um útreikninga með mögulegum hækkunum á upphæðum fyrir VPV
Zukunftsplan Plus trygginguna. Ekki er hægt að gera neinar samningsbundnar kröfur til okkar á grundvelli
útreikninganna sem eru lagðir fram hér.
Heildarafkoma VPV Zukunftsplan Plus tryggingarinnar fer eftir inneign sjóðsins á þeim tíma sem þjónustan er
veitt. Vegna ófyrirsjáanlegrar þróunar sjóðsins getum við ekki ábyrgst raunverulega heildarafkomu
hans. Við getum ekki heldur ábyrgst upphæð umframhagnaðar til langs tíma. Upphæðirnar hér á eftir eru
einungis lagðar fram sem dæmi.
Útreikningarnir byggjast á núverandi tilkynningu um umframhagnað, sérstaklega hvað varðar afkomu eigna í
tryggingasjóðnum. Búist er við að gildin haldist óbreytt út allt tímabilið.
Tilgreind afkoma sjóðanna innifelur ekki kostnað sem sjóðsstjóri dregur frá vegna umsýslu. Kostnaður (sér í lagi
sjóðskostnaður) hefur þegar verið dreginn frá tilgreindum upphæðum fyrir viðeigandi mögulega þjónustu. Búist er
við að kostnaðurinn haldist óbreyttur út allt tímabilið.
Í útreikningum dæmisins var búist við að iðgjöldin verði greidd samkvæmt samningnum, að engin hækkun verði
á iðgjöldum og að samningurinn haldist óbreyttur.
•

Mögulegar heildargreiðslur við samþykkt upphaf starfsloka

Raunveruleg upphæð lífeyris við samþykkt upphaf starfsloka byggir að miklu leyti á afkomu sjóðsinneignar á
hvíldartímabilinu. Til að reikna út mögulegar upphæðir lífeyris gefum við okkur í núgildandi útreikningsgildi
(sér í lagi vextir og dánarlíkur) eigi við í upphafi starfsloka. Aftur á móti er ekki hægt að tryggja þessi
útreikningsgildi.

Í eftirfarandi töflu má sjá dæmi um heildarupphæð greiðslna (að frádregnum kostnaði) sem gætu verið inntar af
hendi frá og með samþykktu upphafi starfsloka þann 01.02. 3056. Búist var við stöðugri ársþróun sjóðsins í
upphæðinni sem er tilgreind hér á eftir. Raunveruleg afkoma sjóðanna og heildarafkoma gæti einnig verið lægri
eða hærri.

Ársþróun sjóðs
(fyrir frádrátt
kostnaðar)

Möguleg upphæð ef þú
velur staka heildargreiðslu
í€

Mögulegur árlegur lífeyrir ef þú velur
sveigjanlegan lífeyri
í€

-1,00%
2,00 %
4,00 %
6,00 %
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•

Möguleg heildarupphæð fram að samþykktu upphafi starfsloka

Í eftirfarandi tveimur töflum má finna dæmi um heildarupphæðirnar sem gætu myndast fram að samþykktu
upphafi starfsloka, miðað við stöðuga ársþróun sjóðs eins og tilgreint er hér á eftir. Varaábyrgðarsjóðurinn er
tekinn með í reikninginn. Raunveruleg afkoma sjóðanna og heildarafkoma gæti einnig verið lægri eða hærri.
Ef tryggði einstaklingurinn lætur lífið er eftirstandandi inneign samningsins greidd út sem dánarbætur. Til að
einfalda dæmin höfum við reiknað út gildin í eftirfarandi töflu fyrir hverja dagsetningu til viðmiðunar.

Mögulegar heildargreiðslur ef andlát verður í evrur (að frádregnum kostnaði) með
stöðugri ársþróun sjóðs (fyrir frádrátt kostnaðar)

Viðmið
-1,00 %

2,00 %

4,00 %

6,00 %

1.2.2022
1.2.2023
1.2.2024
1.2.2025
1.2.2026
1.2.2027
1.2.2028
1.2.2029
1.2.2030
1.2.2031
1.2.2032
1.2.2033
1.2.2034
1.2.2035
1.2.2036
1.2.2037
1.2.2038
1.2.2039
1.2.2040
1.2.2041
1.2.2042
1.2.2043
1.2.2044
1.2.2045
1.2.2046
1.2.2047
1.2.2048
1.2.2049
1.2.2050
1.2.2051
1.2.2052
1.2.2053
1.2.2054
1.2.2055
1.2.2056
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Í eftirfarandi töflu höfum við sett fram mögulega heildarupphæð endurkaupsvirðis upp að samþykktu upphafi
starfsloka á fastri dagsetningu. Þú getur einnig sagt samningnum upp á öðrum dögum (sjá hlutann „Hvenær
er hægt að segja samningnum upp og hvaða þjónustu veitum við?“ í almennu tryggingaskilmálunum).

Viðmið

Frádrát
tur
vegna
uppsa
gnar í
evrur

Mögulegar heildargreiðslur ef endurkaup eru gerð í evrur (að
frádregnum kostnaði vegna uppsagnar) með stöðugri ársþróun
sjóðs (fyrir frádrátt kostnaðar)
-1,00%

2,00 %

4,00 %

6,00 %

31.1.2022
31.1.2023
31.1.2024
31.1.2025
31.1.2026
31.1.2027
31.1.2028
31.1.2029
31.1.2030
31.1.2031
31.1.2032
31.1.2033
31.1.2034
31.1.2035
31.1.2036
31.1.2037
31.1.2038
31.1.2039
31.1.2040
31.1.2041
31.1.2042
31.1.2043
31.1.2044
31.1.2045
31.1.2046
31.1.2047
31.1.2048
31.1.2049
31.1.2050
31.1.2051
31.1.2052
31.1.2053
31.1.2054
31.1.2055
31.1.2056
Ef þú segir upp VPV Zukunftsplan Plus tryggingunni munum við leggja á uppsagnarkostnaðinn sem er tilgreindur
hér fyrir ofan. Við höfum þegar tekið þennan kostnað með í reikninginn í tilgreindri mögulegri heildarupphæð
endurkaupsvirðis. Öll viðbótar örorkutrygging sem gæti verið innifalin er tekin með í reikninginn í upphæðum
töflunnar.
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•

Mögulegar heildargreiðslur frá samþykktu upphafi starfsloka

Raunveruleg upphæð lífeyris við samþykkt upphaf starfsloka byggir að miklu leyti á afkomu sjóðsinneignar á
hvíldartímabilinu. Til að reikna út mögulega upphæð lífeyris höfum við gefið okkur að núgildandi útreikningar
(sér í lagi vextir og dánarlíkur) gildi við upphaf starfsloka. Aftur á móti er ekki hægt að tryggja þessi
útreikningsgildi.
Við höfum gefið okkur stöðuga ársþróun sjóðs upp á 4% (fyrir kostnað) fyrir hvíldartímabilið hér fyrir neðan, svo
þú getur fengið mynd af mögulegri þróun samningsins þíns frá samþykktu upphafi starfsloka.
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Staðlaði lífeyririnn er sveigjanlegur.
Á sveigjanlega lífeyristímabilinu er hluti af inneign samningsins notaður til að fjárfesta í sjóðum. Þetta þýðir að þú
hafir einnig möguleika á að fá hækkun lífeyris samkvæmt þróun sjóðsins á meðan þú færð lífeyrinn greiddan. Ef
þróun sjóðsins er neikvæð getur fengin upphæð lífeyris ekki lækkað.
Í eftirfarandi töflu má sjá dæmi um mögulega þróun lífeyris og mögulegar heildarupphæðir (að frádregnum
kostnaði), að því gefnu að heildarinneignin sé 123.456 € við samþykkt upphaf starfsloka.

Möguleg þróun lífeyris í € með stöðugri ársþróun sjóðs (fyrir
frádregin kostnað) á sveigjanlega eftirlaunatímabilinu
-1,00%

2,00 %

4,00 %

6,00 %

Mögulegur árslífeyrir
á fyrsta ári
Mögulegur árslífeyrir
á 5. ári
Mögulegur árslífeyrir
á 10. ári
Heildartala greiðslna við
endurkaup í lok sveigjanlega
lífeyristímabilsins
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Mögulegar heildargreiðslur í € (að frádregnum kostnaði) að því gefnu að stöðugri
ársþróun sjóðs (fyrir frádrátt kostnaðar) upp á 4,00% á sveigjanlega lífeyristímabilinu
Ár
lífeyrisgr
eiðslna

Heildargreiðs
la *

Lifun
Endurkaupsv
irði eftir
Heildarupph
frádrátt
æð greidds
vegna
lífeyris
uppsagnar

Andlát

Árslífeyrir

Heildargreiðs
la *

Dánarbætur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*) Heildargreiðslur fyrir lifun eða andlát er heildarupphæð greidds lífeyris plús endurkaupsvirði eftir frádrátt vegna

uppsagnar eða dánarbóta.
Í lok sveigjanlega lífeyristímabilsins, miðað við stöðuga ársþróun sjóðs upp á 4% (fyrir kostnað), stöðugan
sjóðskostnað og að óbreyttu hlutfalli umframhagnaðar í samræmi við núverandi yfirlýsingu umframhagnaðar,
myndi tryggður ævilífeyrir vera að upphæð 5.432,10 €.
Hafðu í huga að þú getur einungis fengið lífeyrinn greiddann ef þú hefur náð lágmarks árslífeyri að upphæð 300 €.
Nánari upplýsingar um útreikning lífeyris má finna í hluta 1 í almennu skilmálunum.
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