
Goymslustovnan/broyting

Upplýsingar Hvat skal fremjast          Stovning       Broyting

Kundaupplýsingar Navn: Eftirnavn:

P-tal / V-tal

Bústaður: Postnr., bygd/býur:

Telefon: Fartelefon:

Telefax: Teldupostur:

Goymsluslag  Opin goymsla   60-ára goymsla  Lutagoymsla
 Ognarrøkt   NordikPensjón 60 ára goymsla  NordikPensjón lutagoymsla
 Eftirløn 2014   NordikPensjón 2014

Atknýtt konto
Skrásetingarnr.                               Kontonr.                                        

Goymslunr.
(At fylla út hjá íløgudeildini)

Er talan um skattaðar ella 
óskattaðar pensjónir?

  Skattaðar pensjónir         
   Óskattaðar pensjónir

  Privat inngjald         
   Arbeiðsgevara inngjald

Samband Undirritaði loyvir BankNordik at seta seg í samband við meg umvegis teldupost,  
telefon ella fartelefon í samband við at nýggjar tænastur o. a.verður sett í verk.         

  Ja           Nei     

1. Bólking av kundum

BankNordik bólkar teg sum detailkunda, tá tú fremur handil við virðisbrøvum. Sí »Handilstreytir fyri virðisbrøv« fyri fleiri upplýsingar.

2.  Tænastur frá bankanum í sambandi við virðisbrævahandil

BankNordik kann veita tær hesar tænastur í sambandi við virðisbrævahandil:
 Almenna vegleiðing uttan persónliga ráðgeving
 Persónliga ráðgeving ella ognarrøkt
   Virðisbrævahandil uttan persónligt tilmæli – kompleks produkt
  Virðisbrævahandil uttan persónliga ráðgeving (execution only) – tá talan er um einføld produkt

Almen vegleiðing uttan persónliga ráðgeving
Tá BankNordik veitir tær almenna vegleiðing um handil í virðisbrøvum, metir bankin ikki, um tilmælið er egnað ella gagnligt fyri teg

Persónlig ráðgeving ella ognarrøkt
Tá tú handlar virðisbrøv í BankNordik, og tú í hesum sambandi móttekur persónligt tilmæli um virðisbrævahandil, metir bankin, um  
tey virðisbrøv, sum ráðgevingin ella ognarrøktin fevnir um, eru egnaði fyri teg.

Virðisbrævahandil uttan persónliga ráðgeving – kompleks produkt
Ynskir tú at handla eitt kompleks fíggjarligt produkt uttan at móttaka bankans ítøkiliga tilmæli, metir bankin, um ætlaða produktið er 
gagnligt fyri teg, grundað á tína vitan og royndir við tílíkum produktum. Ert tú ein professionellur kundi, metir bankin ikki, um ætlaða 
produktið er gagnligt fyri teg.

Virðisbrævahandil uttan persónliga ráðgeving – einføld produkt
Gert tú execution only handlar, verður handilin framdur uttan at bankin savnar saman upplýsingar um tína vitan, royndir, fíggjarligu 
støðu ella íløguendamál.



7. Tænastugjøld
Tá handil við virðisbrøvum verður framdur, verður kostnaður goldin til bankan eftir galdandi príslista, umframt goymslukostnað.  
Dagførd yvirlit yvir tænastugjøld bankans eru at finna á heimasíðu bankans.

8. Innihald
Í goymsluni kunnu liggja: íløguprógv, lánsbrøv og partabrøv. Virðisbrøv, sum verða mett at vera sama slag sum hesi, kunnu eisini liggja  
í goymsluni.

9. Undirskrift
Eg vátti við míni undirskrift, at omanfyri nevndu upplýsingar eru rættir. Eisini vátti eg at hava móttikið, lisið og góðtikið Goymslutreytir 
hjá BankNordik, Vanligu viðskiftatreytir okkara og Handilstreytir fyri virðisbrøv. 

                                                           tann                                  20                                                                                                                               
                                                                                                  
                                                                                                                                                Kundans undirskrift

Frágreiðing Nr. Sendari Set x

Fráboðan um úttrekning viðvíkjandi lánsbrøvum 001/01 Bankin  
Fráboðan viðvíkjandi standandi lánum (tvs. lánsbrøv, sum fella í einum pr. síðstu termin) 002/01 Bankin  
Broytingarfráboðan tá lánsbrøv fella ella verða úttrekt 003/01 VP  
Allar dagligar broytingarfráboðanir: 004/01 VP  
   a) upplýsingar um stamdata 004/02 VP  
   b) goymslubroytingar viðvíkjandi handlum 004/03 VP  
   c) goymslubroytingar viðvíkjandi flytingum 004/04 VP  
   d) upplýsingar um skrásetingar um rættindahavara 004/05 VP  
Fráboðan um rentutilskriving 005/01 Bankin  
Fráboðan um vinningsbýti 006/01 Bankin  
Innbjóðing til tekning 007/01 Bankin  
Fráboðan um tillutaðar rættir (viðvíkjandi tillutan av partabræva- ella tekningsrættum) 008/01 VP  
Broytingarfráboðan – Enduríleggjan av vinningsbýti 010/01 VP  
Konverteringsinnbjóðing í samband við konvertibul lánsbrøv 015/01 Bankin  

3. Upplýsingarskylda kundans
Tað er umráðandi at tú kunnar bankan um týðandi broytingar í tínum persónligu og fíggjarligu viðurskiftum, soleiðis at meting bankans 
um ein handil er egnaður ella gagnligur verður røtt.

4. Váði
Øll íløga í virðisbrøv førir við sær váða fyri tapi, til dømis um virðið av virðisbrøvunum broytist ella um gjaldoyrakursir broytast.  
Støddin á váðanum er tengd at hvør íløga, talan er um.

5. Ordrafremjingarpolitikkur bankans
Eg eri varugur við, at bankin hevur ein ordrafremjingarpolitikk, sum eg góðtaki.

6. Broytingarfráboðanir
Í sambandi við hvønn einstakan handil verður ein handilsnota gjørd og send tær, har fleiri upplýsingar um handilin eru. Umvegis tína 
konto og ársyvirlitið móttekur tú eisini fleiri upplýsingar tengdir at tínari goymslu, eitt nú goymsluinnihald, rentutilskriving,  
vinningsbýti v.m. Harafturat ber til at fáa ymiskar fráboðanir við posti, har kostnaður verður goldin til bankan fyri hvørja fráboðan  
(sí galdandi prísir á heimasíðu bankans). Við støði í hesum ynski eg at fáa hesar broytingarfráboðanir viðvíkjandi mínari  
VP-goymslu (set x):



Goymslutreytir hjá BankNordik

Galdandi frá 09.02.2009 fyri verandi og nýggjar kundar

Handilstreytirnar fyri goymslur í BankNordik innihalda eina 
almenna kunning um treytirnar sum eru galdandi, tá ið tú hevur 
eina goymslu. Í goymsluni varðveitir bankin tíni virðisbrøv og 
veitir ta tænastu, sum er knýtt at goymsluni. Harumframt eru 
»Vanligu viðskiftatreytir okkara« galdandi.

BankNordik tilskilar sær rætt til at broyta hesar goymslutreytir 
uttan ávaring við virknaði fyri framtíðar handlar, um broytingin 
er til tín fyrmun. Freistin er 3 mánaðir, um broytingarnar ikki 
eru til tín fyrimun. Tú fært kunning um broytingar umvegis bræv, 
lýsing í bløðunum ella tá bankin sendir út fyrsta goymsluyvirlitið 
eftir broytingina. Hevur tú Netbanka, kann kunningin fara fram 
umvegis hendan ella teldupost. Tú kanst fáa dagførdu treytirnar 
í deildum bankans ella á heimasíðu bankans. Um tað verður 
mett hóskandi, kann bankin dagføra hesar treytir við at vísa til 
heimasíðu bankans.

1. Alment

Stovnan av kundasambandi
Tá ið tú stovnar eina goymslu, skal bankin hava upplýsingar 
um navn, bústað umframt P- ella V-tal, ið skulu skjalprógvast. 
Harumframt skal bankin hava undirskriftarroynd frá goymslu-
eigaranum og møguligum øðrum, sum skulu hava ræðisrætt yvir 
goymsluni ella undirskriva í hesum sambandi. Goymslueigarar 
við serligum eigarabygnaði – eitt nú felagsskapir, grunnar o.t.  
– skulu vísa gjølligari skjalprógv so sum viðtøkur v.m.

Navna- og bústaðarbroytingar, umframt broytingar í ræðis- 
og undirskrivingarrætti, skulu alt fyri eitt skrivliga fráboðast 
bankanum.. 

Goymslan skal hava eina tilknýtta konto í bankanum
Tá ið tú stovnar eina goymslu, er tað ein treyt, at tú hevur eina 
konto í bankanum, har rentur, vinningur, gjald fyri goymsluna 
v.m., umframt nettoupphæddir frá keypi og sølu av virðisbrøvum, 
kunnu skuld- ella góðskrivast. 

Innlating og goymsla
Bankin kannar ikki ræðisrættin ella ognarheimildina, tá ið 
virðisbrøv verða latin inn ella flutt til goymslu. Bankin kannar 
ikki hvørt virðisbrøvini eru sonn (ekta).

Ársyvirlit
Hvørt ár í januar mánaða sendur bankin tær eitt yvirlit yvir 
tey virðisbrøv, sum vóru í goymsluni tann 31. desember í farna 
ári. Tú kanst til eina og hvørja tíð, móti tænastugjaldi, bíleggja 
goymsluyvirlit.

Kostnaður fyri goymslu
Kostnaður fyri varðveitan av virðisbrøvum í goymslu og kost-
naður fyri tænastu í hesum sambandi, verður roknaður við støði 
í teim til eina hvørja tíð galdandi tænastugjøldum, ið bankin 
ásetir. Kostnaðurin, ið verður kravdur eina ferð um árið, verður 
skuldskrivaður konto tíni í bankanum. Tænastugjøld bankans eru 
at finna á heimasíðu bankans.

Fráboðanir í samband við broytingar í goymsluni
Um einki annað er avtalað, verður ein fráboðan send út um 
broytingina eftir galdandi reglum. Tú hevur møguleika at frávelja 
fráboðanirnar eftir galdandi reglum. Vanliga verður kostnaður 

tikin fyri hvørja fráboðan. Um tú hevur frávalt onkra fráboðan, 
verður samlaði kostnaðurin minni.

Fyrivarni viðvíkjandi upphæddum, ið verða settar inn á konto
Tá ið bankin, í sambandi við tey goymdu virðisbrøvini, kunnar 
goymslueigaran um eina upphædd, ið skal setast inn á konto, 
verður tað gjørt við tí fyrivarni, at bankin veruliga mótekur 
upphæddina. Um bankin ikki móttekur upphæddina, sum vit 
longu hava sett inn á kontoina, fyriheldur bankin sær rætt til at
flyta aftur innsettu upphæddina av kontoini. Fyrivarnið er gald-
andi, hóast hetta ikki framgongur av kontoavriti ella fráboðanum 
um, at upphædd er sett inn á konto.

Hópgoymslur
Sambært § 72, stk. 3 í Anordning nr. 1531 frá 14. december 2007 
om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed 
kann bankin, sambært avtalu við tann einstaka kundan, goyma 
virðisbrøv í eini hópgoymslu. T.v.s ein goymsla, har virðisbrøv hjá 
fleiri kundum eru skrásett í navni bankans ella handilssambandi 
bankans við upplýsingum um, at virðisbøvini eru ogn hjá kundum 
bankans.

Bankin er heimilaður at ráða yvir virðisbrøvunum tína vegna. Í 
tann mun tað er neyðugt, kann bankin lata handilssambondum 
sínum hesa heimild.

Sambært §72, stk. 6 í Anordning nr. 1531 frá 14. december 2007 
om ikraftræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, 
kann ein kundi, um bankin fer í gjaldssteðg, á húsagang ella 
líknandi, taka virðisbrøv síni úr hópgoymsluni grundað á skrá-
seting bankans um ognaviðurskiftini, um tað ikki innan er íkomin 
ósemja um kundans ognarrætt.

Um útlendska handilssamband bankans fer í gjaldssteðg, á húsa-
gang ella líknandi, hevur bankin krav uppá at taka virðisbrøvini 
úr goymsluni vegna teir kundar, sum eru skrásettir av bankanum 
sum eigarar av virðisbrøvunum.

Bankin kann bert taka avgerðir um virðisbrøv hjá kundum í eini 
hópgoymslu samsvarandi kundans boðum.

Tá ið bankin hevur valt tann útlendska bankan, átekur bankin sær 
ábyrgdina av feilum, um tann útlendski bankin viðurkennir ein 
slíkan feil, ella feilurin er staðfestur við endaligum dómi. Í øðrum 
førum ber bankin onga ábyrgd.

Fulnaður frá útlendskum trygdargrunnum, sum verður 
útgoldin til goymslu- ella kontoeigara, fellur í fyrsta umfari til 
hópgoymsluna sum heild og ikki teim einstøku eigarunum, sum 
eru skrásettir í bankanum.

Innsetaratrygdargrunnar
Sambært §11, stk. 1 í Anordning nr. 89 frá 10. februar 2006 
om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for 
indskydere og investorer verður í mun til hvønn einstakan 
ínnsetara veittur fulnaður fyri eitt samlað tap upp til eina 
upphædd samsvarandi hesi lógaráseting sum ein innsetari fær, 
um ein banki o.l. ikki kann útflýggja virðisbrøv, sum verða 
goymd. Nærri reglur kunnu fáast frá bankanum ella síggjast á 
www.garantifonden.dk.

Force Majeure
Bankin hevur ikki ábyrgd av tapi og skaðum, ið eru elvdir av 
viðurskiftum, ið bankin ikki hevur ávirkan á, og av møguligum 
skatta- ella avgjaldskrøvum ella øðrum útreiðslum, ið skyldast 
nýggjari ella broyttari lóggávu, myndugleikafyriskipanum ella 



broyttari myndugleika-siðvenju ella tílíkum. Samsvarandi hevur 
bankin ikki ábyrgd av ábrostnum ella hóttandi kríggi, uppreistri, 
borgarastríði, náttúruvanlukku, verkfalli, verkbanni, boykotti og 
stongsli, uttan mun til um bankin sjálvur er partur av stríðnum, 
eisini um tað bert rakar partar av virksemi bankans.

2. Reglur um virðisbrøv, sum eru skrásett á 
donskum virðisbrævamiðdepli

Skráseting í Værdipapircentralen (VP)
Í VP verða útgáva og handil av virðisbrøvum, sum eru góðkend 
til skráseting av Fíggjareftirlitinum, umframt rættindi yvir hesum 
skrásett. Skráseting verður framd á goymslu í VP, sum kann vera 
hópgoymsla.

Rentur, vinningsbýti v.m. av donskum virðisbrøvum
Tá ið lánsbræv er drigið út, verður, um annað ikki er avtalað, 
fráboðan um møguligar útdrignar upphæddir send tær og 
møguligum øðrum, ið hava rættindi. Somuleiðis verður frá-
boðan viðvíkjandi rentutilskriving send tær. Rentur og útdrignar 
upphæddir av lánsbrøvum verða settar á konto gjalddagin.

Vinningsbýti av partabrøvum verða − møguliga frádrigið 
vinnings býtisskatt − í fyrsta lagi sett á konto fjóðra keypsskála-
dagin, aftaná at avgerð um vinningsbýti er tikin á aðalfundi ella 
av nevnd felagsins.

Rentur, vinningsbýti v.m. av útlendskum virðisbrøvum
Vinningur av útlendskum virðisbrævi, sum er skrásett í VP, 
verður ávíst konto bankans. Bankin setir vinningin á konto tína.

Navnaáskriving
Hvørki donsk ella onnur útlendsk lánsbrøv kunnu navnaáskrivast.
Fyri partabrøv, íløguprógv og líknandi er galdandi, at útgevandi 
felagið í viðtøkum sínum kann avgera, hvørt útgivin virðisbrøv 
skulu útgevast eftir navni (navnavirðisbrøv) ella handhavara 
(handhavara-virðisbrøv).

Navnavirðisbrøv verða altíð skrásett í navninum hjá goymslu-
eigaranum. Feløg, sum hava givið út navnapartabrøv, hava ofta 
eina áseting í viðtøkum sínum um, at atkvøðurættur á aðalfundi 
er treytaður av, at virðisbrøv partaeigarans hava verið uppskrivað 
í partabrævabók felagsins eina ávísa tíð undan aðalfundinum.

Við varðveitslu av navnapartabrøvum skrásetir bankin hesi 
uppá navn, um so er, at eigarin ikki biður um annað. Tá ið 
navnapartabræv verður selt, verður navnaáskriftin strikað.

Umbøn um navnaáskrift á virðisbrøv v.m. verður latin bankanum, 
sum síðani sendir umbønina víðari til VP. Eftir umbøn váttar 
bankin skrivliga, at umbøn um navnaáskriving er skrásett á 
partabrævinum og dagfesting fyri skrásetingini. Tá ið partabræv 
hjá einum virki skiftir støðu frá/til at vera navnapartabræv, kann 
bankin fremja neyðuga skráseting, um ikki annað er avtalað.

Útlendsk lánsbrøv kunnu ikki navnaáskrivast, sjálvt um tað 
møguliga kann navnskrivast í heimlandinum. Útlendskt lánsbræv, 
sum er skrásett í VP, kann ikki navnaskrásetast; hetta uttan mun 
til, hvørt lánsbrævið í upprunaskapi kann navnaskrásetast í 
heimlandinum.

Tú og bankin eru undirløgd galdandi rættarreglum og siðvenju í 
heimlandinum hjá virðisbrævaútgevara, sum m.a. kann hava við 
sær, at upplýsingarskylda er galdandi til útlendskar myndugleikar 

og feløg um títt navn, bústað, stødd á goymslu, samanseting, 
avkast o.s.fr.

Í sambandi við partabrøv, íløguprógv o.l. er tað galdandi, at um 
útlendsk lóggáva ella tað útlendska felagið ikki góðtekur galdandi 
donsku rættarreglurnar um »anonyme ejerskaber«, verður ein 
fulltrúi (nominee) skrásettur av virðisbrævamiðdeplinum sum 
íhendihavari av virðisbrøvunum.

Rættindi yvir virðisbrøvum
Eini hvørji rættindi – herundir eisini ognarrættindi – yvir 
virðisbrøvum, sum eru skrásett í einum virðisbrævamiðdepli, 
skulu fráboðast og skrásetast fyri at uppnáa vernd yvirfyri 
avtaluognarum í góðari trúgv og (á)ognarum.

Fráboðan av rættindum
Tú kanst skráseta rættindir, herundir keyp og sølu av virðis-
brøvum, gjøgnum bankan. Skrásetingin verður framd við støði í 
fráboðan tíni og kann fara fram í øllum deildum bankans. Bankin 
hevur ábyrgdina av, at broytingin verður skrásett á VP-kontoini. 
Um tú keypir virðisbrøv, verður fyrivarni tikið fyri rættstundis 
gjalding.

Skjalprógv í sambandi við fráboðan
Fyri einhvørja fráboðan um skráseting krevst skjalprógv fyri at: 
  fráboðanin kemur frá rætta viðkomandi
  tað sum fráboðað verður kann skrásetast.

Harumframt kann bankin krevja, at nærri upplýsingar og/ella 
skjalprógv, sum eftir bankans meting eru neyðugir fyri at kunna 
taka støðu til fráboðanina, verða fyrilagdir bankanum, áðrenn 
skráseting fer fram.

Skráseting av rættindum
Tá ið bankin hevur móttikið eina fráboðan, verður hon kannað 
(roynd) − t.v.s. ein gjøgnumgongd verður framd av formligu og 
veruligu upplýsingunum, til tess at avgera, hvørt fráboðanin kann 
skrásetast ella ei.

Um fráboðanin ikki kann skrásetast, verður hon avvíst, og 
fráboðarin fær eina grundgeving fyri avvísingini. Eftir umbøn 
fært tú skrivliga váttan um, nær fráboðanin varð móttikin.

Virknaður av fráboðan
Tá ið ein fráboðan verður send til skrásetingar á VP-kontoini, 
fær skrásetingin rættarvirknað frá teirri løtu, ið fráboðanin 
verður endaliga roynd í VP (royndin er kanning av formliga gildi 
fráboðaninnar). Bankin skal hava móttikið fráboðanina í vanligu 
upplatingartíðini í teirri deild, har VP-kontoin verður førd.

Fráboðanin kann sendast soleiðis:
  vanligt bræv
  telefon
  telefaks
  teldupost

Fráboðan um tað skrásetta
Fráboðari, goymslueigari og onnur, ið eru skrásett sum heimilaði 
á goymsluni, fáa fráboðan um skrásetingina. Verða broytingar 
ella strikingar í tí skrásetta, verða fráboðanir sendar sambært 
galdandi reglum.

Uppathald av skráseting í Værdipapircentralen
Tá ið virðisbræv ikki longur er skrásett í VP, fært tú sum eigari av 
goymsluni, sí pkt. 1, og møguligur rættarhavarar boð um hetta. Í 



tann mun tað ber til, innihalda boðini upplýsingar um orsøkina 
til uppathaldið, upplýsingar um møguligt útgjald av vinningbýti 
ella afturgjalding av inngoldnari upphædd o.s.fr. og upplýsingar 
um fulla ella partvísa samsýning í virðisbræv, sum er útgivið av 
framhaldandi útgevara e.l. Boðini koma frá VP ella frá bankanum 
eftir avtalu við VP.

Kæra
Kærur um avgerðir um skráseting, broyting ella striking av 
rættindum yvir lánsbrøvum, partabrøvum v.m. skulu vera 
skrivligar og sendast til:

Klagenævnet for Værdipapircentraler
Helgeshøj Alle 61  
2630 Tåstrup  
Danmark

í seinasta lagi 6 vikur aftaná at skrásetingin í avvarðandi virðis-
brævamiðdepli hendi. Kærunevndin kann í serligum førum 
viðgerða kærur, sum eru innsendar aftaná kærufreistin er farin. 
Samstundis við at kæran verður latin inn, skal kærugjald gjaldast.

Tær nágreiniligu reglurnar um kærur finnast í
»Bekendtgørelse nr. 726 frá 28. august 2002 for Færøerne om 
Klagenævnet for Værdipapircentraler.«

Endurgjald
Sambært §80 í Anordning nr. 87 frá 10. februar 2006 om 
ikraftræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v., er 
ein danskur virðisbræva-miðdepil endurgjaldsskyldugur fyri tap, 
ið skyldast feili í sambandi við skráseting, broyting ella striking 
av rættindum á goymslum í avvarandi virðisbrævamiðdepli 
ella úgjaldingum frá teimum, hóast feilurin er hendiligur. Kann 
feilurin førast aftur til bankan, er bankin endurgjaldsskyldugur, 
hóast talan er um ein hendiligan feil. Samlaða endurgjaldið fyri 
tap, ið skyldast sama feil, kann ikki fara upp um kr. 500 mió.

Lóggáva
Tær nágreiniligu reglurnar um virðisbrøv í einum virðsibræva-
miðdepli eru at finna í Anordning nr. 87 frá 10. februar 2006 om 
ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. og 
tilhoyrandi kunngerðum, umframt í Anordning nr. 1531 frá 14. 
december 2007 om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel 
virksomhed.

3. Reglur fyri donsk virðisbrøv, ið ikki  
er skásett í Værdipapircentralen

Lánsbræv, herundir lutur í premiuláni.
Bankin kannar lánsbræv fyri útdragan ella uppsøgn, um tað 
verður kunngjørt í Statstidende ella í almennu dráttarlistunum. 
Drigin lánsbrøv, vinningar og rentuseðlar verða innheintað 
gjaldkomudagin.

Partabræv
Bankin innheintar vinningsbýtisseðlar frá partabrøvum í varð-
veitslu, um tíð og útgjaldsstað av vinnings-býtssseðli verða 
kunngjørd í Statstidende.

Bráðfeingisprógv v.m.
Bankin býtir bráðfeingisprógv v.m. um við partabrøv ella lánsbrøv 
og seðlar við nýggjum rentuseðlum –kupongørkum.

Veðbrøv v.m.
Tá ið veðbrøv verða latin til varðveitslu í goymslu, skal 
skuldarans navn, bústaður, P-tal ella V-tal, umframt restskuldin á 
veðbrævinum upplýsast.

Viðvíkjandi veðbrøvum, skuldarbrøvum og tílíkum átekur bankin 
sær – um ikki annað er avtalað frammanundan at:
  geva skuldaranum boð um varðveitsluna, um so er, at hesin 

hevur bústað í Føroyum
  taka ímóti ásettum gjaldsupphæddum frá skuldara at seta 

inn á konto eigarans. Bankin er tína vegna tilmeldaður 
GjaldSkipanini sum ognari (kreditorur). Gjaldingar av 
veðbrævaveitingum v.m., ið verða goldnar um hesa sjálv-
virkandi gjaldsskipan, eru tí fevndar av teim reglum, ið til  
eina og hvørja tíð eru fyri hesa skipan

  boða eigara frá, tá ið gjøld eru goldin
  taka ímóti møguligum eigaraskiftisavdrátti og tílíkum, og 

fráboðað tær frá hesum. Slíkar upphæddir verða móttiknar við 
fyrivarni av góðkenning ánarans, og uttan ábyrgd fyri bankan

  boða skuldara frá, tá veðbrævið verður tikið úr goymsluni

Allar upphæddir verða móttiknar við fyrivarni av tíni góðkenning, 
og uttan ábyrgd fyri bankan.

Fyri við vissu at kunna staðfesta, hvørt eitt gjald í veruleikanum 
er inngoldið, tilskilar bankin sær rætt til at bíða eitt ávíst dagatal 
aftaná at gjaldsfreistin er runnin, áðrenn gjaldsáminning, krav 
um gjalding o.l. verður sent.

Móti serligari avtalu átekur bankin sær at fráboða mishald av 
ábyrgdaðum veðbrøvum yvirfyri ábyrgdarveitara, umframt at 
seta tiltøk í verk, sum eru neyðug fyri at halda tryggingarábyrgd 
ella aðra veðbrævaborgan í gildi.

Skráseting í Værdipapircentralen
Tá ið útgevari av virðisbrævi, sum ikki er skrásett á Københavns 
Fondsbørs, ella útgevari av útlendskum virðisbrævi fær loyvi at 
skráseta hesi í Værdipapircentralen, skrásetir bankin skrásetta 
virðisbrævið uttan at senda tær fráboðan, um so er, at annað ikki 
skrivliga er avtalað.

4. Nýtekning, frípartabrøv, umbýtilig 
lánsbrøv og keypstilboð.

Nýtekning
Um tað í Statstidende ella í landsfevndandi føroyskum dag-
bløðum verður boðið til nýtekningar av partabrøvum og/ella 
lánsbrøvum herundir umbýtilig lánsbrøv, við undantekningarrætti 
til verandi partaeigarar ella lánsbrævaeigarar,

ella

um tað í Statstidende ella í landsfevnandi føroyskum dagbløðum 
verður almannakunngjørt, at frípartabrøv verða útgivin, frá-
boðar bankin tað í vanligum brævi til eigaran, og kunnar um nær 
nýggju partabrøvini eru til taks sambært tekningarfreistini.

Tú skalt síðani innan eina av bankanum ásetta freist, boða frá, 
um tú ynskir at:
  nýtekna/taka við frípartabrøvum
  selja tekningarrættindi ella frípartabræva-rættindi
  selja ella keypa ískoytis/yvirskots tekningar-rættindi  

ella frípartabrævarættindi



Um bankin ikki innan fyri ta nevndu freistina hevur móttikið tíni 
boð, ella um tú ikki veitir pening tøkan at keypa fyri samsvarandi 
givnum boðum, hevur bankin rætt, men ikki skyldu, til at selja 
tekningarrættindini á besta hátt fyri tína rokning, ella taka heim 
flest møgulig frípartabrøv og selja møgulig yvirskots frípartabrøv 
á besta hátt fyri tína rokning.

Bankin átekur sær tó onga ábyrgd av, um ein møgulig søla 
kann verða framd. Um virðið av tekningar-rættindunum ella 
frípartabrævarættindunum er minni enn kostnaðurin av eini 
møguligari sølu, kann bankin lata vera við at selja tey.

Ikki nýtt tekningarrættindi og frípartabrævarættindi, sum 
eru skrásett í einum donskum virðsibrævaskála, verða aftaná 
tekningartíðarskeiðið strikað uttan fráboðan til eigaran.

Umbýtilig lánsbrøv
Tá ið veksilbar lánsbrøv verða vekslað sum lýst í Statstidende ella 
í landsfevnandi bløðum, boða vit, um freistin at veksla ger tað 
gjørligt, eigaranum frá í vanligum brævi. Fráboðanin er einans ein 
kunning og inniheldur eingi tilmæli frá bankanum. Tú skal innan 
eina freist ásetta av bankanum boða frá, um tú ynskir:
  at veksla lánsbrøvini til partabrøv
  at vekslibaru lánsbrøvini skulu innheintast við falldag

Hevur bankin ikki innan upplýstu freistina fingið boð frá tær, 
kann bankin velja tann av teim júst nevndu møguleikum, ið 
sambært bankans meting er til størst fyrimun fyri teg.

Keypstilboð
Um keypstilboð verða givin, fær tú, um freistin ger tað gjørligt, 
boð í vanligum brævi. Fráboðanin er einans ein kunning og 
inniheldur eingi tilmæli frá bankanum. Bankin átekur sær onga 
ábyrgd, um tú ikki tekur av keyps tilboðum.

5. Útlendsk virðisbrøv v.m. ið ikki eru 
skrásett í donskum virðisbrævaskála.

Goymsla
Útlendsk virðisbrøv, sum ikki eru skrásett í einum donskum 
virðsibrævaskála, verða varðveitt í hópgoymslu hjá einum av 
útlendsku handils-sambondum bankans.

Slík virðisbrøv eru, í sama mun sum bankin, undir rættarreglum 
og siðvenjum, sum eru galdandi fyri útlendska handilssamband 
okkara, umframt handilssamband tess.

Virðisbrøv kunnu verða goymd í hópgoymslu. Virðisbrøv verða 
vanliga ikki goymd saman við egnu virðisbrøvum bankans. 
Um Fíggjareftirlitið hevur givið loyvi til tess, kunnu útlendsk 
virðisbrøv tó verða goymd í somu goymslu sum egnu virðisbrøv 
bankans.

Bankin hevur heimild til at upplýsa samleika tín og nøgd av 
virðisbrøvum, um so er, at lógin í skrásetingarlandinum krevur 
tað.

Tú fært ikki boð um aðalfund, og tú kanst sum útgangsstøði ikki 
rokna við atkvøðurætti. Onnur boð frá feløgum verða einans send 
tær, um tey eru um vinning ella virðisbrævaútgávu.

Rentur og vinningsbýti v.m.
Renta og vinningsbýti verður sett inn á tína konto, tá ið bankin 
hevur fingið fráboðan um gjaldkomudagin frá útlendska 
handilssambandinum, og upphæddin er bankanum í hendi.
Tá ið rentur og vinningsbýti v.m. er móttikið, verður vekslað 
til DKK, og upphæddin sett inn á konto tína, um ikki annað er 
skrivliga avtalað.

Í fleiri londum verður rentuskattur og vinnings-býtisskattur 
afturhildin, og tí kann upphæddin, sum bankin móttekur, 
vera ein nettoupphædd. Bankin hevur ikki ábyrgd av at 
søkja um endurgjald/ aftur- ella endurrindan av útlendskum 
vinningsbýtisskatti/ rentuskatti og avgjøldum, um ikki serskild 
avtala um tað er gjørd.

Nýtekning, frípartabræv o.l. í sambandi við útlenskt 
virðisbræv
Um bankin frá sínum útlendska handilssambandi fær upplýsingar 
um nýtekning av partabrøvum og /ella tekning av lánsbrøvum, 
herundir vekslibar lánsbrøv, warrants og frípartabrøv, fært tú, 
um freistin ger tað gjørligt, boð í vanligum brævi. Slík fráboðan 
er einans ein kunning og inniheldur eingi tilmæli frá bankanum.


	Navn: 
	Eftirnavn: 
	Ptal Vtal: 
	Bústaður: 
	Postnr bygd/býur: 
	Telefon: 
	Fartelefon: 
	Telefax: 
	Teldupost: 
	skrásetingnr: 
	Kontonr: 
	Goymslunr: 
	Skattaðar pensjónir: Off
	ÓSkattaðar pensjónir 1: Off
	ÓSkattaðar pensjónir 2: Off
	ÓSkattaðar pensjónir 3: Off
	arbeiðsgevara inngjald: Off
	Privat inngjald: Off
	Privat inngjald 1: Off
	Privat inngjald 3: Off
	Privat inngjald 9: Off
	Privat inngjald 10: Off
	Privat inngjald 4: Off
	Privat inngjald 6: Off
	Privat inngjald 7: Off
	Privat inngjald 8: Off
	Privat inngjald 5: Off
	Privat inngjald 2: Off
	Telefax 2: 
	Telefax 3: 
	Telefax 4: 
	Privat inngjald 11: Off
	Privat inngjald 12: Off
	Privat inngjald 13: Off
	Privat inngjald 14: Off
	Privat inngjald 15: Off
	Privat inngjald 16: Off
	Privat inngjald 17: Off
	Privat inngjald 18: Off
	Privat inngjald 19: Off
	Privat inngjald 20: Off
	Privat inngjald 21: Off
	Privat inngjald 22: Off
	Privat inngjald 23: Off
	Privat inngjald 24: Off


