
 

 
 

Umsókn um vörslusamning  

  

 

Vörslusamningur       NR:     

 
 
Samningur þessi er milli Íslenskra verðbréfa hf., kt. 610587-1519, Hvannavöllum 14 og undirritaðs vörsluþega og 
varðar réttarsamband aðilanna vegna vörslu Íslenskra verðbréfa hf. á fjármunum vörsluþega. 
 

Almennar upplýsingar 
 
 

              
Nafn         Kennitala    
 

              
Heimilisfang      Póstnúmer Staður 
 

          
Netfang     Þjóðerni 
 
 

Upplýsingar um reikningsnúmer 
 

Númer reiknings á nafni eiganda sem Íslensk verðbréf geta millifært inn á samkvæmt fyrirmælum eiganda 
 
 
   -   -     
Banki           Hb      Reikningsnúmer 
 
 

 
 
Vörsluþegi staðfestir með undirritun sinni hér að neðan að hann hafi lesið yfir samning þennan og skilið efni hans og samþykkt samninginn. 
Vörsluþegi staðfestir einnig með undirritun sinni að hann þiggi þá þjónustu og taki á sig þær skyldur sem í samningi þessum felast. Sérstök athygli 
er vakin á sönnunarbyrði vörsluþega vegna munnlegra fyrirmæla (3.gr.) 
 
Íslensk verðbréf hf. staðfestir með undirritun sinni hér að neðan að taka að sér þá þjónustu  sem kveðið er á um í samningi þessum. 
Með samningi þessum skal skila inn ljósritisriti af persónuskilríkjum vörsluþega. 
 
 
 
              
Staður og dagsetning      Undirskrift vörsluþega 
 
 
       
F.H. Íslenskra verðbréfa hf.   
 

 
 
 

Vottar að réttri dagsetningu og undirskrift: 
 
 
 
            
Nafn       Kennitala 
 
 
            
Nafn       Kennitala 
 
 



1. Varsla 

Með samningi þessum taka Íslensk verðbréf að sér að stofna vörslureikning í nafni 

vörsluþega og annast reikninginn fyrir hann eins og nánar er kveðið á um í samningi 

þessum.  Íslensk verðbréf taka á sig skyldur vörsluaðila í samræmi við og með 

fyrirvara um þau ákvæði sem koma fram í samningnum. Íslensk verðbréf hafa með 

höndum vörslu verðbréfa og annara fjármuna fyrir vörsluþega skv. samningi 

þessum og fjárfestir skv. fyrirmælum frá vörsluþega, sbr. 3. gr. 

Með samningi þessum veitir vörsluþegi Íslenskum verðbréfum umboð sem felur í 

sér að: 

A . Íslenskum verðbréfum er heimilt að stofna reikning í nafni vörsluþega hjá 

innlánastofnun og að leggja inn fé og taka út. Reikningur þessi er eingöngu notaður 

vegna vörslu. 

B.  Íslenskum verðbréfum er heimilt að stofna verðbréfareikning í nafni vörsluþega 

vegna rafrænnar skráningar. 

C.  Íslenskum verðbréfum er veitt fullt og ótakmarkað umboð til að varðveita 

verðbréf vörsluþega á tilgreindum vörslureikningi, kaupa og selja verðbréf 

samkvæmt fyrirmælum vörsluþega og gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru 

til að kaup og sala nái fram að ganga, m.a. framselja verðbréf í nafni vörsluþega.  

D.  Íslenskum verðbréfum er heimilt að sækja rétt eða eign sem verður til vegna 

verðbréfa á vörslureikningi, m.a. innheimta afborganir, arð, verðbætur og 

jöfnunarhlutabréf. 

Vörsluþegi skuldbindur sig til að fylgja gjaldskrá Íslenskra verðbréfa eins og hún er 

hverju sinni. 

2. Vörslureikningur 

Íslensk verðbréf skulu taka við fjármunum eða verðbréfum og leggja inn á 

ofangreindan vörslureikning vörsluþega. Íslensk verðbréf skuldbinda sig til að 

varðveita verðbréf og aðra fjármuni vörsluþega á öruggan og tryggan hátt. Íslensk 

verðbréf eru undanþegin ábyrgð á tjóni sem stafar af óviðráðanlegum atvikum 

(force majeure), s.s. náttúruhamförum og styrjöldum. 

3. Fyrirmæli vörsluþega 

Vörsluþegi getur gefið fyrirmæli sín um verðbréfaviðskipti munnlega eða skriflega, 

s.s. með símbréfi, tölvupósti eða með símtali. Vörsluþegi skal ávallt vísa til númers 

viðkomandi vörslusamnings þegar hann gefur fyrirmæli um verðbréfaviðskipti og  

aðrar hreyfingar. Það er ábyrgð vörsluþega að halda vörslunúmeri til haga svo að 

það sé ekki misnotað og bera Íslensk verðbréf enga ábyrð á því ef númer hans er 

misnotað og fyrirmælin koma frá öðrum en vörsluþega. Fyrirmæli um 

verðbréfaviðskipti eða önnur fyrirmæli vörsluþega til starfsfólks Íslenskra  

verðbréfa sem berast með framangreindum hætti eru á ábyrgð vörsluþega. Ef gefin 

eru fyrirmæli munnlega, s.s. í síma, hefur vörsluþegi sönnunarbyrði fyrir því að slík 

fyrirmæli hafi verið gefin, að starfsfólk Íslenskra verðbréfa hafi farið út fyrir þau 

fyrirmæli eða tekið ákvarðanir sem ekki hafi verið gefin munnleg fyrirmæli um. 

Starfsfólk Íslenskra verðbréfa getur neitað að fara eftir fyrirmælum um 

verðbréfaviðskipti eða annað hafi það minnsta grun um að fyrirmælin komi ekki frá 

vörsluþega. Íslensk verðbréf bera enga ábyrgð vegna tjóns sem vörsluþegi kann að 

verða fyrir vegna þessa.  

Íslensk verðbréf bera ekki ábyrgð á tjóni vörsluþega í tengslum við 

verðbréfaviðskipti ef rekja má tjónið til utanaðkomandi atvika, t.d. bilana, rangra 

utanaðkomandi upplýsinga o.fl. Þar á meðal bera Íslensk verðbréf ekki ábyrgð á því 

ef ekki er hægt að framkvæma fyrirmæli um viðskipti af ofangreindum orsökum. 

4. Persónustaðfesting viðskiptamanns 

Við opnun vörslureiknings skal vörsluþegi sanna á sér deili og framvísa 

persónuskilríkjum með nafni, kennitölu og lögheimili sbr. núgildandi lög nr. 

80/1993. Sama gildir um prókúruhafa eins og við getur átt. Íslensk verðbréf skulu 

varðveita ljósrit af persónuskilríkjum sbr. 6. gr. laga nr. 80/1993. 

5. Hljóðritun 

Vörsluþega er kunnugt um að samtöl milli hans og starfsfólks Íslenskra verðbréfa 

kunna að vera hljóðrituð. Aðilar þessa samnings eru sammála um að hljóðritanir 

eða skrifleg gögn sem berast til Íslenskra verðbréfa skulu lögð til grundvallar ef 

ágreiningur rís um einstök verðbréfaviðskipti eða aðrar hreyfingar á vörslureikningi. 

6. Trúnaður 

Öll viðskipti sem eiga sér stað á grundvelli þessa samnings eru trúnaðarmál. 

7. Samskipti aðila þessa samnings 

Öll gögn sem snerta samning þennan skulu send á það heimilisfang vörsluþega sem 

tilgreint er í þessum vörslusamningi enda teljast þær upplýsingar og aðrar 

upplýsingar um vörsluþega í samningnum réttar þar til skrifleg tilkynning berst um 

annað.     Verði vörsluþegi fyrir tjóni  vegna þess að tilkynningar milli aðila þessa 

samnings misfarast, t.d. ef Íslensk verðbréf fá ekki tölvupóst af einhverjum 

ástæðum, bréfasendingar komast ekki til skila, ef upp koma tækniörðugleikar eða 

misskilningur vegna ógreinilegra fyrirmæla í símbréfi eða síma, bera Íslensk 

verðbréf enga ábyrgð á því tjóni. Vörsluaðila er heimilt að neita að framfylgja 

fyrirmælum ef hann telur fyrirmælin óskýr. Íslensk verðbréf senda reglulega yfirlit 

yfir stöðu á vörslureikningi og áskilja sér rétt til leiðréttinga í samræmi við 

raunverulega eign eða skuldir vörsluþega. 

8. Andlát vörsluþega 

Við andlát vösluþega skal gera Íslenskum verðbréfum viðvart. Íslenskum 

verðbréfum skulu þá berast upplýsingar um ráðstöfun reiknings frá þar til bærum 

aðila. Hafi Íslensk verðbréf ekki fengið upplýsingar frá þar til bærum aðila um 

ráðstöfun verðmæta á vörslureikningi skulu áður gefnar upplýsingar teljast réttar 

og bera Íslensk verðbréf enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða vegna þessa. Íslensk 

Verðbréf áskilur sér rétt til að neita að fylgja fyrirmælum ef minnsta óvissa er um 

það hver skuli hafa rétt til að taka ákvarðanir varðandi vörslureikning eftir andlát 

vörsluþega  og bera Íslensk verðbréf enga ábyrgð vegna tjóns sem stafa kann af 

þessu. 

9. Breytingar, uppsögn samnings o.fl. 

Samningi þessum getur hvor aðili sagt upp með 4 vikna fyrirvara. Það skal gert 

skriflega og skal vísa til vörslusamningsnúmers í uppsögninni. Verðbréfaeign og 

aðrar eignir skv. vörslureikningi skal afhenda vörsluþega á starfsstöð Íslenskra 

verðbréfa í lok uppsagnartíma. Vanefni annar hvor aðili samning þennan verulega 

getur gagnaðili rift honum án fyrirvara. Íslenskum verðbréfum er heimilt að breyta 

samningsskilmálum þessum. Vörsluþegi ákveður hvort hann vill gangast undir hina 

nýju skilmála. 

10.  Haldsréttur í verðbréfum 

Íslensk verðbréf hafa haldsrétt í þeim verðbréfum sem eru á vörslureikningi fyrir 

greiðslum sem það kann að eiga rétt á frá vörsluþega og eru gjaldfallnar.  Íslenskum 

verðbréfum er heimilt að selja þau verðbréf sem það á haldsrétt í vegna slíkra 

skulda.  Íslensk verðbréf skulu þó gefa vörsluþega hæfilegan frest til að greiða 

skuldina. 

11. Annar kostnaður 

Kostnaður sem kann að koma til vegna vörslureikningsins, m.a. vegna opinberra 

gjalda, og varðar annað en vörsluna sjálfa, símtöl, símbréf og bréfasendingar, skal 

greiðast af vörsluþega.  

12. Önnur ákvæði 

Rísi mál út af samningi þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Norðurlands. 

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur hvor aðili eftir 

sínu eintaki. 

Samningur þessi er undirritaður í votta viðurvist. 

 


