
Í ár fagnar Frjálsi lífeyrissjóðurinn 40 ára starfs-
afmæli sínu. Frá stofnun sjóðsins hefur verið lögð 
áhersla á valfrelsi og erfanleika skyldulífeyris-
sparnaðar, ásamt því að veita framúrskarandi 
þjónustu. Frjálsi er sá opni lífeyrissjóður á Íslandi 
sem býður sjóðfélögum sínum upp á að ráðstafa 
hæsta hlutfalli skyldulífeyrissparnaðar í erfanlega 
séreign. Af heildareignum sjóðsins eru eingöngu 
30% í samtryggingardeild en 70% í  séreignardeild. 

Samanlögð raunávöxtun skyldulífeyrissparnaðar 
í samtryggingardeild og séreignardeild sl. 20 ár er 
3,5% á markaðsvirði, sem er umtalsvert hærra en 
fram hefur komið í umfjöllun fjölmiðla að 
undanförnu um ávöxtun samtryggingardeildar. 
Frjálsi hefur vaxið hlutfallslega meira en íslenska 
lífeyriskerfið á hverju ári í áraraðir og í dag er hann 
5. stærsti lífeyrissjóður landsins.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn 40 ára

Frjálsi heldur áfram að stækka
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Sjóðfélagar aldrei fleiri
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Í dag fara 53% aðgerða í gegnum Mínar 
síður Frjálsa. Þar er m.a. hægt að:

Við höfum fundið fyrir auknum áhuga á starfsemi Frjálsa. Áhugasamir geta skráð sig á 
póstlista og fengið tilkynningu um nýjustu fré�ir. Hægt er að skrá sig á póstlistann á 
frjalsi.is/postlisti

Erfanleiki
Í Frjálsa býðst sjóðfélögum að ráðstafa allt að 
78% af skyldulífeyrissparnaði í erfanlega 
séreign. Enginn annar opinn íslenskur 
lífeyrissjóður býður upp á jafn mikinn erfanleika. 

Opinn öllum
Frjálsi lífeyrissjóðurinn er opinn öllum, hvort 
heldur sem er fyrir skyldulífeyrissparnað eða 
viðbótarlífeyrissparnað. 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn – frelsið til að velja

Hvar get ég fengið upplýsingar um minn lífeyrissparnað?

Sveigjanleiki í útgreiðslum
Útgreiðsla á frjálsri séreign getur hafist strax við 
60 ára aldur, allt eftir því hvað hentar hverjum og 
einum.

Sjóðfélagalýðræði
Stjórn Frjálsa er aðeins skipuð sjóðfélögum og 
allir stjórnarmenn verða kosnir af sjóðfélögum 
frá og með næsta ársfundi sjóðsins.

Sá íslenski lífeyrissjóður sem 
hefur hlotið flest verðlaun frá IPE
Fagtímaritið Investment Pension Europe (IPE) hefur veitt 
Frjálsa lífeyrissjóðnum 11 verðlaun frá árinu 2005. 

Valinn besti lífeyrissjóður Evrópuþjóða með færri en    
milljón íbúa árið 2017 – í fjórða sinn

Nánari upplýsingar um IPE má nálgast á www.ipe.com. Nánari upplýsingar um 

fyrirkomulag IPE á árlegri samkeppni evrópskra lífeyrissjóða má finna á 

www.ipe.com/awards.
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