Framsal á eignarrétti hlutdeildarskírteina og/eða
rafrænt skráðra verðbréfa
Undirritaður eigandi (framseljandi) framselur hér með og afsalar eftirtöldum hlutdeildarskírteinum og/eða rafrænt skráðum
verðbréfum til tilgreinds viðtakanda (framsalshafa) hlutdeildarskírteinanna/verðbréfanna:
Heiti/tegund/auðkenni

Nafnverð/fjöldi hluta

Verð/gengi

Framseljandi:
Nafn:

Kt.

Heimilisfang:

Póstnr. og staður:

Netfang:

Sími:

Banki:

Vörslureikningur:

Umboðsmaður eða prókúruhafi þegar um lögaðila er að ræða:
Nafn:

Kt.

Netfang:

Sími:

Framsalshafi:
Nafn:

Kt.

Heimilisfang:

Póstnr. og staður:

Netfang:

Sími:

Banki:

Vörslureikningur:

Tengiliður:
Nafn:

Kt.

Netfang:

Sími:

Kostnaður skuldfærist af bankareikningi hjá Íslandsbanka

Reikn.nr.			

Kennitala:

Réttindi að rafrænt skráðum verðbréfum er nauðsynlegt að skrá hjá verðbréfamiðstöð ef þau eiga að njóta réttarverndar samkvæmt lögum nr. 131/1997 um rafræna
eignaskráningu verðbréfa. Íslandsbanki mun á grundvelli þessarar yfirlýsingar tilkynna verðbréfamiðstöð um eigendaskipti samkvæmt ofangreindu framsali.
Athuga skal að nokkur tími kann að líða frá undirritun framsals þar til verðbréfin/hlutdeildarskírteinin verða skráð á nafn framsalshafa. Íslandsbanki ber ekki ábyrgð á
tjóni sem kann að hljótast af því eða öðrum orsökum í tengslum við framsal þetta. Framseljandi ber ábyrgð á efni framsalsins. Vakin er athygli á að Íslandsbanki skráir
dagsetningu framsalsins á þeim degi sem sem skráning fer fram af hálfu bankans óháð þeirri dagsetningu sem rituð er á eyðublaðið. Framsöl eru ekki skráð aftur í tímann.
Gjald vegna skráningar framsalsins er samkvæmt gildandi verðskrá bankans hverju sinni.
Framseljandi rafrænt skráðra verðbréfa hefur með áritun sinni á framsalseyðublað þetta, afsalað og framselt framsalshafa öll réttindi sín til bréfanna eins og um áritun
á bréfin sjálf væri að ræða. Framseljandi ábyrgist jafnframt að hin framseldu bréf eru að öllu leyti kvaðalaus og á þeim hvíla engin veðbönd eða fyrirvarar um eignarétt
annarra.
Til staðfestingar á öllu framangreindu undirritar framseljandi framsal þetta með rafrænni undirritun eða undirritun með eigin hendi, sé framsalið gert á pappír.

Vottar að réttri dags., undirskrift og fjárræði:

Staður

Dags.

Undirritun framseljanda

Móttekið:

(DD.MM.ÁÁÁÁ)

Nafn og kennitala

Nafn og kennitala

Afgreiðslustaður og bankanr.:
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