
____________________________________

Undirskrift reikningseiganda

Undirskrift aukakortshafa

Tegund skilríkja sem framvísað er: __________________________ Númer:___________________________________

Aðalkort Athugasemdir

Aukakort

Afgreiðslustaður

Nafn Kennitala

Umsækjandi

Aukakort
Nafn Kennitala

Vinnusími

Heimili Atvinna

GSM sími Heimasími

Heimili Atvinna

Póstnúmer og staður GSM sími Heimasími Vinnusími

Staðfesting 
reikningseiganda:

Póstnúmer Staður

___________________________________________________________________

Kortategund

Samþykki starfsmanns

Jafnframt veitir undirritaður umsækjandi ofangreindum aukakortshafa umboð til að 
gefa út tékka á tékkareikningi þann sem sótt er um

Aðgangur að þjónustusíma Sparisjóðsins 

Leyninúmer:_________________________

Yfirlýsing og undirskrift

Ég undirritaður skuldbind mig hér með til að:
- Nota eingöngu tékkaeyðublöð sem verða afhent til ávísunar á tékkareikning þennan.
- Skrifa ekki annað reikningsnúmer á eyðublöðin en mér er heimilt.
- Varðveita tékkaheftið/debetkortið þannig að óviðkomandi komist ekki yfir það.
- Tilkynna Sparisjóðnum strax ef tékkaeyðublöð/debetkort glatast.
- Afhenda Sparisjóðnum öll ónotuð tékkaeyðublöð/debetkort ef reikningnum er lokað eða Sparisjóðurinn krefst þess af öðrum ástæðum
- Ef um launareikning er að ræða, er heimilt að gera vinnuveitenda aðvart, ef reikningurinn er misnotaður.
- Einnig samþykki ég bókunaraðferðir Sparisjóðsins.
- Að greiða þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá Sparisjóðsins eins og hún er á hverjum tíma.

Að öðrum kosti get ég orðið ábyrgur gagnvart Sparisjóðnum fyrir tjóni sem leiða kann af misnotkun tékkaeyðublaða/debetkorts. Einnig er mér ljóst að sé innistæða ekki næg á reikningum fyrir 
úttektum, getur það haft í för með sér refsiábyrgð lögum samkvæmt og nafn mitt kann að birtast í lokunarskrá tékkareikninga/debetkorta sem mun hafa í för með sér að öllum öðrum 
tékkareikningum/debetkortum, sem vera kunna á mínu nafni verði lokað.

Ég hef einnig kynnt mér reglur og skilmála er gilda um debetkort sem liggja frammi við undirritun þessa og hef ég fengið eintak þeirra.
Ég staðfesti hér með með undirritun minni að ég mun í einu og öllu fara eftir ákvæðum þeirra.

_________________________________ 
Staður og dagsetning

Útfyllist af Sparisjóði

___________________________________________________________________

Ljósmynd og undirskrift eru til á skrá 

Kennispjald er útbúið nú 

Ljósmynd og undirskrift eru til á skrá 

Kennispjald er útbúið nú 

Umsókn um debetkortareikning

Útgáfudagur eyðublaðs 16.08.2018

Reikningsnúmer:



Vegna laga nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
1. Almennar upplýsingar
Nafn viðskiptamanns Kennitala GSM-sími Heimasími

Lögheimili Póstnúmer og staður Netfang

Dvalarstaður (ef annað en lögheimili) Póstnúmer

2. Þjóðerni

Hvert er þjóðerni þitt?

Í hvaða landi greiðir þú skatta?

Munt þú leggja inn háar fjárhæðir í reiðufé (þ.e. yfir 150.000 kr.) með reglulegu millibili? (*hér er átt við peningainnlegg, ekki millifærslur eða laun)

Ef já, vinsamlegast gerið grein fyrir tilgangi viðskiptanna:

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir eru í viðskiptum við sparisjóðinn?

5. Raunverulegur eigandi fjármuna

Ert þú sjálf/ur eigandi þeirra fjármuna sem notaðir eru/verða í viðskiptum við Sparisjóðinn?

5.1. Upplýsingar um raunverulegan eiganda fjármunanna: 

Lögheimili

5.2. Hver er uppruni fjármunanna?

5.3. Hver er ástæða þess að þú munt eiga viðskipti fyrir hönd ofangreinds aðila?

6. Undirskriftir

Staður og dagsetning Undirskrift viðskiptamanns

Vottur 1; nafn og kennitala (ef eyðublað er ekki fyllt út á staðnum) Vottur 2; nafn og kennitala (ef eyðublað er ekki fyllt út á staðnum)

Útfyllist af sparisjóðnum

Afrit tekið af löggildu skilríki nr: Undirskrift starfsmanns:

3. Tilgangur viðskipta

4. Uppruni fjármagns

*Sé ofangreindri spurningu svarað játandi þarf ekki að fylla út liði 5.1.- 5.3. og útfyllingu eyðublaðs lokið fyrir utan undirskrift.

Verkferli skráð

Peningaþv.-athugun

Nafn Kennitala

"Í  þeim tilvikum sem fjármunir eru í eigu þriðja aðila þarf hinn raunverulegi eigandi að sanna á sér deili með framvísun skilríkja." 

Vegabréf 

Laun Arfur Söluhagnaður 

Launareikningur Lánaviðskipti 

Íslenskt 

Á Íslandi 

Annað, hvað? 

Annað, hvar? 

Sparnaður Annað, hvað: 

Já Nei Já 

Já Nei 

Laun Söluhagnaður Arfur Annað, hvað? 

Annað, hvað? 

Ökuskírteini Nafnskírteini 

Áreiðanleikakönnun / Spurningarlisti fyrir einstaklinga

Útgáfudagur eyðublaðs 17.11.2017
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