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Umsókn vistuð með dagskjölum 05
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Fullt nafn umsækjanda Kennitala umsækjanda 

            

Tegund og mynt 
Mynt Erlend upphæð Íslensk upphæð Gengi 

                      

Úttektarreikningur  
Banki HB Reikningsnúmer   Umsækjandi greiðir kostnað móttökubanka* 

  Umsækjandi óskar eftir hraðgreiðslu               
* Umsækjandi gerir sér grein fyrir að falla kunni til kostnaðar hjá móttökubanka greiðslunnar.  

Flokkunarlykill 
 090 Vöruviðskipti 
 091 Skip og flugvélar 
 092 Viðg./endurb. skipa og flugvéla 
 094 Gegnumflutningur á vörum 
 099 Önnur vöruviðskipti 
 100 Ferða og dvalarkostnaður 
 101 Ferðagjaldeyrir 

 103 Ferðaþjónusta 
 111 Námskostnaður 
 112 Sjúkrakostnaður 
 123 Erlend greiðslukort 
 200 Samgöngur og tryggingar 
 201 Flugrekstur 
 202 Flugþjónusta og leiguflug 

 211 Skiparekstur 
 214 Skipaþjónusta og leiguskip 
 251 Erlend líftrygging 
 350 Ýmis viðskiptaþjónusta 
 422 Framlög einstaklinga 

 
 Annað  _________________________ 

Skýringar 
      

Símgreiðsla (SWIFT/SEPA) 
Greiðsluþegi: 

      
Heimilisfang 

      
Borg / fylki / hérað 

      
Land 

      
Staðfestist á tölvupóstfang 

      
Upplýsingar frá umsækjanda til viðtakanda 

      

Viðskiptabanki viðtakanda 

      
Heimilisfang 

      
Borg / fylki / hérað 

      
Land 

      
Reikningsnúmer / IBAN númer viðtakanda 

      
Auðkenni reikningsbanka (Swift, BIC, //SC...., //FW.... o.s.frv) 
      

Hér með skuldbind ég mig til að hlíta í einu og öllu ákvæðum laga nr. 87/1992 um gjaldeyrismál, svo og reglugerðum og 
reglum sem settar eru á grundvelli laganna. 

 

 

         
 Dagsetning  Undirritun umsækjanda 

 

Ef greitt er fyrir viðskiptin með reiðufé skal umsækjandi, samkvæmt lögum nr. 64/2006, um aðgerðir gegn peningaþvætti 
og fjármögnun hryðjuverka, svara Spurningalista vegna innlendra og erlendra viðskipta (ebl. 0521), ef um er að 
ræða einstök viðskipti eða röð tengdra viðskipta, sem samtals nema hærri fjárhæð en 1.000 evrum eða jafngildi þeirrar 
fjárhæðar í annarri mynt. 

Fjármálafyrirtæki, sem hafa með höndum miðlun peningagreiðslna, kunna, á grundvelli löggjafar annarra ríkja eða vegna 
samningsskuldbindinga, að vera skyldug til að veita yfirvöldum í ríkjum utan sem innan EES-svæðisins upplýsingar um 
greiðanda. 
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