Tilkynning um stjórnarkjör og umboð til almennra bankaviðskipta
Landsbankinn hf. | Almenn félög og félagasamtök
Heiti félags/félagasamtaka (hér eftir félagið)

Kennitala

Á aðalfundi félagsins þann _____________ voru eftirtaldir aðilar kjörnir í stjórn félagsins:
Formaður:
Nafn

Kennitala

Netfang

Símanúmer

Aðrir stjórnarmenn:
Nafn

Kennitala

Netfang

Stjórn félagsins veitir með tilkynningu þessari neðangreindum umboðsmanni umboð sem nær til allra viðskipta milli
félagsins og Landsbankans nema annað sé tekið fram í umboði þessu (sjá takmörkun hér að neðan).
Umboðsmaður:
Nafn

Kennitala

Netfang

Símanúmer

Umboðið nær til eftirfarandi viðskipta:
1. Bankareikningar: Umboðsmanninum skal heimilt að óska f.h. félagsins eftir stofnun hvers konar bankareikninga sem
Landsbankinn býður upp á hverju sinni og skal umboðsmaðurinn hafa fullar heimildir til úttekta af öllum
bankareikningum félagsins hjá bankanum, sem og til að veita öðrum starfsmönnum félagsins úttektarheimildir á
bankareikningana. Þá skal honum heimilt að óska eftir debetkortum á bankareikninga félagsins sem hann eða aðrir
starfsmenn félagsins, sem hann tilgreinir, geta notað. Heimild umboðsmanns nær jafnframt til þess að loka
bankareikningum félagsins hjá bankanum, sem og að loka debetkortum.
2. Greiðslufyrirmæli: Umboðsmaður skal hafa fullar heimildir til að gefa greiðslufyrirmæli f.h. félagsins á
bankareikninga félagsins hjá Landsbankanum.
3. Kreditkort: Umboðsmanni skal heimilt að óska eftir útgáfu kreditkorta fyrir félagið, sem hann eða aðrir starfsmenn
félagsins, sem hann tilgreinir, geta notað. Umboðið er þó takmarkað við kreditkortaheimild félagsins eins og hún er á
hverjum tíma hjá bankanum. Umboðsmanni skal einnig heimilt að loka kreditkortum félagsins hjá bankanum.
4. Leyninúmer: Umboðsmanni skal heimilt að velja og breyta leyninúmerum allra bankareikninga félagsins hjá
Landsbankanum.
5. Gjaldeyrisviðskipti: Umboðsmanni skal heimilt að óska eftir því að Landsbankinn annist gjaldeyrisviðskipti fyrir hönd
félagsins vegna dagslegs reksturs félagsins. Undanþegin umboði þessu skulu þó vera gjaldeyrisviðskipti sem tengjast
afleiðusamningum.
6. Netbanki og samskiptagátt: Umboðsmanni skal heimilt að sækja um netbanka hjá Landsbankanum (netbanka
fyrirtækja) f.h. félagsins. Umboðsmaður skal vera skráður aðgangsstjóri í netbanka félagsins og skal hann hafa allar
þær heimildir sem aðgangsstjóra eru veittar hverju sinni í netbanka fyrirtækja hjá Landsbankanum. Jafnframt er
umboðsmanni heimilt að semja við Landsbankann um aðgang að samskiptagátt milli félagsins og Landsbankans.
7. Innheimtuþjónusta: Umboðsmanni skal heimilt að stofna til innheimtuþjónustu fyrir félagið hjá Landsbankanum,
breyta þjónustu og þjónustuþáttum, sem og að veita öðrum heimildir til hins sama.
8. Upplýsingaöflun og áreiðanleikakannanir: Umboðsmanni skal heimilt að óska eftir og móttaka hvers konar
fjárhagsupplýsingar frá Landsbankanum sem varða félagið hjá bankanum. Þá skal umboðsmanni heimilt að svara
öllum spurningum Landsbankans varðandi félagið og afhenda bankanum öll nauðsynleg gögn vegna
áreiðanleikakannana sem bankanum er skylt að framkvæma lögum samkvæmt og varða félagið.
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Takmörkun á heimildum sem umboð þetta nær til: Undanskildar umboði þessu eru hvers konar lántökur af hálfu
félagsins, veðsetning eigna þess, ábyrgðartaka, sala eigna og verðbréfaviðskipti. Landsbankanum er jafnframt heimilt að
hafna því að umboð þetta nái til viðskipta eða ráðstafana sem bankinn telur að teljist óvenjulegar eða mikilsháttar.
Með undirritun sinni á umboð þetta staðfestir umboðsmaður að hann hafi kynnt sér og samþykkt Almenna viðskiptaskilmála
Landsbankans sem eru birtir á vef bankans og aðgengilegir í útibúum bankans
Umboð þetta gildir þar til umboðið hefur verið afturkallað af þeim aðila sem hefur heimild til að skuldbinda félagið samkvæmt
samþykktum eða reglum þess. Afturköllun umboðsins skal vera skrifleg og berast Landsbankanum með sannanlegum
hætti. Afturköllun öðlast ekki gildi fyrr en bankinn hefur staðfest móttöku afturköllunar. Undirritaðir stjórnarmenn staðfesta
að félagið ber ábyrgð á öllum þeim aðgerðum og viðskiptum sem umboðsmaður framkvæmir í nafni félagsins hjá
Landsbankanum á grundvelli þessa umboðs, sem og öllum viðskiptum sem aðrir starfsmenn félagsins framkvæma á
grundvelli aðgerða umboðsmanns samkvæmt umboðinu.
Samkvæmt lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skal Landsbankinn áður en
viðskipti eiga sér stað kanna áreiðanleika viðskiptavina sinna. Vegna umboðs þessa skulu allir stjórnarmenn,
framkvæmdastjóri, prókúruhafar, raunverulegir eigendur lögaðilans og framangreindur umboðsmaður hafa sannað á sér
deili með fullgildum persónuskilríkjum, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 140/2018.
Um umboð þetta gilda íslensk lög og skilmálar Landsbankans, þ.m.t. Almennir viðskiptaskilmálar Landsbankans.
Til staðfestingar framangreindu er skjal þetta undirritað með eiginhandarundirskrift í votta viðurvist. 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.
Jafnframt falla umboð eftirtalinna aðila niður (ef við á):
Nafn

Kennitala

Nafn

Kennitala

Undirritun stjórnar félags
Staður og dagsetning

Formaður:
Stjórnarmaður:

Umboðsmaður:

Stjórnarmaður:

Vottar að réttri dagsetningu og undirritun aðila:

Stjórnarmaður:
Stjórnarmaður:

Nafn

Kennitala

Stjórnarmaður:

Nafn

Kennitala

Stjórnarmaður:
Stjórnarmaður:
Stjórnarmaður:
Stjórnarmaður:
Stjórnarmaður:

Fylgigögn
Persónuskilríki allra stjórnarmanna og umboðsmanns skoðuð/skönnuð (skráning skilríkja á netinu)
Afrit af fundargerð frá aðalfundi félags
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