
Reikningsnúmer (IBAN):

Nafn:  Staður:

Heimilisfang:  Land:

        Staðfesta með E-mail: 

Hver eru tengsl sendanda og viðtakanda:

Viðtakandi greiðslu

Umsókn um gjaldeyrisviðskipti

EY-1358 - 18032021

Skýring greiðslu / Details of payment

Umsækjandi staðfestir að hafa kynnt sér og samþykkt almenna viðskiptaskilmála Íslandsbanka sem gilda í viðskiptum milli bankans og viðskiptavina 
hans. Skilmálarnir eru aðgengilegir á vef Íslandsbanka hf. www.islandsbanki.is. Hér með skuldbind ég mig til að hlíta í einu og öllu ákvæðum laga nr. 
87/1992 um gjaldeyrismál og reglum samkvæmt þeim. Mér er ljóst að kostnaður erlendra banka dregst frá ofangreindri fjárhæð.

Umsókn þessi er undirrituð með eigin hendi eða með rafrænni undirskrift.

Vinsamlega skrifið með prentstöfum

*Tilefni greiðslu

099 vöruviðskipti
111  námskostnaður
112 sjúkrakostnaður
201 flugrekstur
202 flugþjónusta
211 skiparekstur
214 skipaþjónusta
251 erlend líftrygging
252 aðrar erlendar tryggingar
265 innl.tryggingarfélög
312 erlend sendiráð  

321 sérleyfisgjöld og þóknanir
322 erlendir verktakar
331 sérleyfisgjöld og þóknanir
341 fjármálaþjónusta
350 ýmis viðskiptaþjónusta
360 menningar- og skemmtiefni
401 skattar, meðlög, skaðabætur 
         ofl.
407 gjafir, styrkir, arfur ofl.
421 lífeyrir/örorkubætur
430 eignayfirf. v/búferlaflutninga

501 fasteignir erlendis
502 fasteignir á Íslandi
505 tekjur af fasteignum
511 fjárf. í atv. rekstri erlendis
512 fjárf. í atv. rekstri á Íslandi
521 erlend hlutabréf
522 innlend hlutabréf
525 arðgreiðslur
551 markaðsbréf erlendis
552 markaðsbréf íslensk
555 ávöxtun markaðsbréfa

580 erlendir bankareikn.
601 gjaldfestur á innflutningi
609 stutt erlend lán
611 löng erlend lán
641 kaup- eða eignaleiga
801 innlend greiðslukortafyrirtæki
821 millifærslur innlendra banka
891 ig-reikningar innlendra aðila
893 gjaldeyrisreikn. erlendra aðila
895 ISK-innstæður erlendra aðila
___ annað

Staður Undirskrift umsækjandaDags. (DD.MM.ÁÁÁÁ)

Viðskiptabanki viðtakanda

Nafn:  Útibúanúmer:

Heimilisfang:  SWIFT nr:

Staður:  Land:

Víxill með gjalddaga

Mynt Tilefni* Erlend upphæð Gengi Íslensk upphæð Kl.

Nafn:  Kennitala:

Heimilisfang:  Póstnr. og staður: 

Land:  Sími:

E-mail:  Skuldfærist af reikningi:: 

Er sendandi raunverulegur eigandi þeirra fjármuna sem sendir eru?

Sendandi/umsækjandi gjaldeyris

NeiJá

5 Símgreiðsla 7 Erlend innheimta
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