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Húsfélagið Kennitala 

  
Fullt nafn tengiliðs Símanúmer 

  
 
Á löglega boðuðum húsfundi ofangreinds húsfélags þann var stjórn húsfélagsins veitt 

heimild til að taka lán f.h. húsfélagsins hjá Landsbankanum hf. vegna

allt að kr. til   mánaða.

Þess er óskað að lánið verði í formi: 

  Yfirdráttarheimildar sem verði breytt í skuldabréf eftir mánuði.

  Skuldabréfs til  mánaða. 

  Yfirdráttarheimildar til mánaða.

Þessu til staðfestingar skal afrit fundargerðar ofangreinds fundar fylgja með yfirlýsingu þessari. 

Í hússtjórn eiga sæti eftirtaldir aðilar: 

Fullt nafn stjórnarmanns og staða Fullt nafn stjórnarmanns og staða 

 

 

 

 

Með undirritun sinni á yfirlýsingu þessa staðfesta íbúðaeigendur að lántaka þessi var samþykkt á löglega 
boðuðum fundi í húsfélaginu. Íbúðaeigendum er ljóst að þeir verða allir persónulega ábyrgir fyrir framangreindri 
skuld húsfélagsins og að ábyrgð þeirra er “in solidum” eða “allir fyrir einn, einn fyrir alla” sbr. 54 .gr. laga 
nr. 26/1994 um fjöleignarhús. 

Til staðfestingar ofangreindu er skjal þetta undirritað með eiginhandarundirskrift eða með rafrænum hætti. Ef 
skjalið er undirritað með rafrænum hætti skal það undirritað með fullgildri rafrænni undirskrift í samræmi við 
lög nr. 55/2019 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti. 

Íbúð nr. Eignarhl.% Fullt nafn eiganda Kennitala Undirritun eiganda 
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