
Framtíðariðgjöld:

Ég óska eftir að framtíðariðgjöld í séreignarsparnað verði ávöxtuð sem hér segir:

                 Fjárfestingarleið Hlutfall í %

 Ævileið, ef valin þá 100% % 

 Stýring A %

 Stýring B %

 Stýring C %

 Stýring D %

 Stýring E %

 Erlend verðbréf %

 Húsnæðisleið %  

 Löng ríkisskuldabréf %

 Óverðtryggður lífeyrisreikningur %

 Verðtryggður lífeyrisreikningur %

Breyting á núverandi eign:

Ég óska eftir að núverandi inneign mín:

 Haldist í þeim fjárfestingarleiðum eins og verið hefur.

 Verði flutt á fjárfestingarleið sbr. hér að ofan.

 Annað:

Framtíðarauður
Umsókn um breytingu á fjárfestingarleið

EY-598 - 04122020

Umsóknir eru afgreiddar í þeirri röð sem þær berast og innan sjö daga frá því þær berast Íslandsbanka.

Umsókn sendist til: Framtíðarauður, Hagasmára 3, 201 Kópavogi.

Flutningur milli fjárfestingarleiða er gjaldfrjáls tvisvar á ári. Vakin er athygli á því að umfram framangreind tvö skipti er kostnaður vegna flutnings sem nemur 0,5% af 
fluttri inneign, sjá verðskrá verðbréfaþjónustu.  

Hafi rétthafi valið að binda inneign sína á verðtryggðum innlánsreikningum eða í fjárfestingarleið sem fjárfestir í verðtryggðum innlánsreikningum, getur flutningur 
og útborgun séreignarsparnaðar verið háður binditíma verðtryggðra reikninga sbr. ákvæði 2. gr. reglna Seðlabanka Íslands nr. 492/2001 þar sem kveðið er á um 36 
mánaða binditíma sparifjár á verðtryggðum innlánsreikningum.

Ef Ævileið er valin færast iðgjöld og inneign sjálfkrafa á milli fjárfestingarleiða Stýring A-D eftir því sem rétthafi eldist. Hlutfall sparnaðar í Ævileið er alltaf 100%.

Skjal þetta er hægt að undirrita með eigin hendi eða rafrænni undirskrift.

Undirskrift rétthafa F.h. Íslandsbanka

Staður              Dags.    (DD.MM.ÁÁÁÁ)

Flutt úr Eign Flutt í

Samtals flutt

Útfyllist af banka:

Nafn:   Kennitala:

Netfang:   Sími: GSM:
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