
Innheimtubeiðni skuldabréfa

Kröfueigandi:

Kennitala:  Nafn:

Netfang: Sími:

Ráðstöfunarreikningur: 

Með vísan til ákvæða III. kafla laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þarf kröfueigandi að greina frá 
uppruna skuldabréfsins og/eða tilgreina hvaða viðskipti eru að baki skuldabréfsins: 

EY-1433 - 03012023

  Kröfueigandi skal skrá hér ítarlega lýsingu á því hvernig skuldabréfið er tilkomið:

Með undirritun á beiðni þessa óskar kröfueigandi eftir því að Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160 (hér eftir „Íslandsbanki“ eða „bankinn“), taki það 
skuldabréf sem fylgir beiðninni til innheimtu fyrir hönd kröfueiganda. Um innheimtuna gilda eftirfarandi skilmálar, sem kröfueigandi hefur kynnt sér 
og samþykkir. 

1. Innheimta

1.1. Greiðslutilkynningar eru sendar til greiðenda 10 dögum fyrir gjalddaga með rafrænum greiðsluseðli sem birtist í rafrænum skjölum í 
netbanka greiðanda og innheimtukröfu sem birtist í netbanka undir „ógreiddir reikningar“. Íslandsbanki ber ekki ábyrgð gagnvart kröfueiganda 
ef greiðandi hefur ekki tök á því að taka við rafrænum greiðslufyrirmælum, svo sem ef greiðandi er ekki með netbanka hjá innlendu

 fjármálafyrirtæki.

1.2.  Kröfueigandi og greiðandi greiða gjöld og kostnað i samræmi við verðskrá Íslandsbanka hf. eins og hún er á hverjum tíma.

1.3. Vanskilatilkynningar verða sendar til greiðanda eftir 7 daga vanskil og aftur eftir 30 daga vanskil.

1.4. Á 120. degi vanskila telst innheimta árangurslaus. Við slík vanskil sendir Íslandsbanki kröfueiganda tilkynningu um árangurslausa innheimtu. 
Samhliða	 fellir	 bankinn	 innheimtuskuldabréfið	 niður	 í	 kerfum	bankans	 og	 í	 kjölfarið	 endursendir	 bankinn	 frumrit	 skuldabréfsins	 til	 kröfu-

 eiganda með ábyrgðarpósti.

1.5. Greiðslum af skuldabréfum í innheimtu, að frádregnum kostnaði, verður ráðstafað inn á þann bankareikning sem er tilgreindur sem ráðstöfunar-
 reikningur hér að ofan. Kröfueigandi heimilar bankanum jafnframt að skuldfæra ráðstöfunarreikninginn fyrir öllum áföllnum og útlögðum

kostnaði ef innheimtutilraunum af hálfu bankans lýkur án árangurs. 

1.6.	 Íslandsbanki	 sinnir	ekki	vöktun	á	greiðsluhæfi	greiðanda.	 Íslandsbanki	mun	því	hvorki	 fylgjast	með	né	 tilkynna	kröfueiganda	um	gjaldþrot
greiðanda og/eða ábyrgðarmanna komi til þess eftir móttöku skuldabréfs til innheimtu. Hið sama gildir um auglýsingar um nauðungasölu  
veðandlags ef skuldabréf í innheimtu er veðtryggt.

1.7. Þegar skuldabréf í innheimtu er greitt upp, við lok lánstíma eða við umframgreiðslu, felur kröfueigandi Íslandsbanka að árita frumrit skulda-
     bréfsins um uppgreiðsluna og afhenda frumrit skuldabréfsins til greiðanda með pósti að greiðslu lokinni. Kröfueigandi veitir bankanum
               ennfremur fullt umboð til þess að sjá um aflýsingar veðréttinda eins og við getur átt. 

1.8.	 Sé	skuldabréf	 tekið	úr	 innheimtu,	af	kröfueiganda	eða	að	 frumkvæði	bankans,	afhendir	 Íslandsbanki	kröfueiganda	skuldabréfið	áritað	um
               stöðu skuldarinnar miðað við síðasta greidda gjalddaga.

2. Form og efni skuldabréfa

2.1. Það er skilyrði fyrir því að Íslandsbanki taki skuldabréf til innheimtu að greiðsluskilmálar skuldabréfsins auk skilmála um vexti og verðbætur, 
eins	og	við	á,	sé	í	samræmi	við	þá	útreikninga	sem	innheimtukerfi	bankans	bjóða	upp	á	hverju	sinni.	Íslandsbanki	áskilur	sér	rétt	til	þess	að	hafna
því að taka skuldabréf í innheimtu þar sem skilmálar samræmast ekki útreikniaðferðum í tölvukerfum bankans.
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2.2. Íslandsbanki tekur ekki til innheimtu skuldabréf þar sem vextir eiga að reiknast samkvæmt vaxtatöflu annarra banka. 

2.3. Íslandsbanki tekur ekki til innheimtu skuldabréf í verulegum vanskilum.

2.4.	 Kröfueigandi	samþykkir	að	frumrit	skuldabréfsins	verði	áritað	um	að	það	hafi	verið	afhent	Íslandsbanka	til	innheimtu.

3. Ábyrgð og skyldur kröfueiganda

3.1. Íslandsbanki kann á hverjum tíma að óska eftir nánari upplýsingum um uppruna fjármuna sem tengjast tilurð eða greiðslu af skuldabréfum
 sem bankinn innheimtir fyrir kröfueiganda vegna áreiðanleikakannana og/eða áhættumats á grundvelli laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn
 peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Kröfueigandi skuldbindur sig til þess að afhenda bankanum öll gögn og skýringar sem
 bankinn kann að óska eftir vegna þess. Íslandsbanki áskilur sé rétt til þess að stöðva innheimtu skuldabréfa fyrirvaralaust ef gögn
 eða upplýsingar berast ekki í samræmi við kröfur bankans.

3.2. Kröfueigandi ber ábyrgð á því að upplýsa greiðendur um miðlun persónuupplýsinga til bankans í tengslum við vinnsluna og að miðlunin sé í
  samræmi við lög og reglur um persónuvernd.

3.3. Kröfueigandi ábyrgist að allar kröfur sem hann óskar eftir að Íslandsbanki taki til innheimtu eigi sér lögmætan uppruna.

3.4. Sé skuldabréf sem kröfueigandi afhendir bankanum til innheimtu tryggt með sjálfskuldarábyrgð ber kröfueigandi ábyrgð á allri upplýsingaskyldu
 gagnvart ábyrgðarmanni sem kann að eiga við skv. lögum nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn.

3.5. Sé skuldabréf sem kröfueigandi afhendir bankanum til innheimtu hluti af lánssamningi um neytendalán eða fasteignalán til neytanda, ber 
 kröfueigandiábyrgð á allri upplýsingagjöf og skyldum lánveitanda skv. lögum nr. 33/2013 um neytendalán og/eða lögum nr. 118/2016 um  
 fasteignalán til neytenda.

4. Ýmis ákvæði

4.1. Kröfueigandi staðfestir að hafa kynnt sér og samþykkir almenna viðskiptaskilmála Íslandsbanka sem gilda í viðskiptum milli bankans 
 og viðskiptavina hans. Skilmálarnir eru aðgengilegir á vef Íslandsbanka hf. www.islandsbanki.is og eiga við um þjónustu sem bankinn veitir í
 samræmi við þessa beiðni.

4.2. Íslandsbanki tekur ekki að sér skjalagerð fyrir kröfueiganda, svo sem vegna veðflutnings eða annarra skilmálabreytinga á innheimtuskulda-
 bréfum. 

4.3. Íslandsbanki áskilur sér á hverjum tíma rétt til þess að taka skuldabréf úr innheimtu með 1 mánaða fyrirvara. Bankinn áskilur sér ennfremur
 rétt til þess að taka skuldabréf úr innheimtu án fyrirvara, vakni grunur um að innheimta skuldabréfsins kunni að stangast á við  laga-
 fyrirmæli eða góða viðskiptahætti, svo sem með vísan til laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Staður Dags. (DD.MM.ÁÁÁÁ) Undirskrift kröfueiganda
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