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Umboðsveitandi (fyrirtæki/félag)

veitir hér með umboðsmanni sínum 

Aðgangur að bankareikningum umboðsveitanda (veljið annað hvort A eða B):

Yfirlit Millifærsla

Yfirlitsaðgangur að kreditkortum umboðsveitanda (veljið annað hvort A eða B):

Kreditkortanúmer Kreditkortanúmer Kreditkortanúmer Kreditkortanúmer

Reikningsnúmer Yfirlit Millifærsla Reikningsnúmer Yfirlit Millifærsla

A. Aðgangur að öllum kreditkortum

B. Aðgangur að tilgreindum kreditkortum ( skráið fjóra síðustu stafina):

B. Aðgangur að tilgreindum bankareikningum (skráið reikningsnr. og veljið aðgang):

A. Aðgangur að öllum bankareikningum (veljið aðgang): 
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Aðgangur að vörslureikningum umboðsveitanda (veljið annað hvort A eða B):

Yfirlit Viðskipti

Vörslureikningur Yfirlit Viðskipti Vörslureikningur Yfirlit Viðskipti

B. Aðgangur að tilgreindum vörslureikningum (skráið númer vörslureiknings og veljið aðgang): 

A. Aðgangur að öllum vörslureikningum (veljið aðgang):

Upphafsstafir
umboðsveitanda

Nafn: Kennitala:

Heimilisfang: Sími:

Póstnr. Staður: Netfang:

Nafn: Kennitala:

Heimilisfang: Sími:

Póstnr. Staður: Netfang:



Heimild til aðgangsstýringar f.h. umboðsveitanda 

Umboðsveitandi veitir umboðsmanni sérstaka heimild til aðgangsstýringar í Fyrirtækjabanka f.h. fyrirtækisins/félagsins 
eftir því sem hann telur viðeigandi og rúmast innan heimilda hans. Í þessu felst að umboðsmaður getur sótt um aðgang 
fyrir nýja notendur og stillt rafrænar aðgangsheimildir þeirra að einstökum hlutum Fyrirtækjabankans. Hér eru m.a. um 
að ræða heimildir á bankareikninga og kreditkort ásamt aðgangi að yfirlitum og fjárhagslegum aðgerðum. 

Umboðsveitandi (fyrirtæki/félag) ber fulla ábyrgð á öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru með réttu notandaheiti og 
lykilorði sem umboðsmaður hefur úthlutað til annarra aðila í samræmi við þessa heimild.
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Aðrar aðgangsheimildir (velja má báða möguleikana) 

Aðgangur að vefþjónustu (fyrir bókhaldskerfi fyrirtækja til að tengjast beint inn til bankans).
Aðgangur að vanskilaskrá Lánstrausts (gjaldtaka er fyrir hverja fyrirspurn, sjá verðskrá).
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Aðgangsheimildir tengdar umboðsveitanda

Umboðsveitandi veitir umboðsmanni aðgang að upplýsingum (aðgerðarmöguleikum og yfirlitum) sem tengjast 
umboðsveitanda, og aðgengilegar eru eða verða í Fyrirtækjabanka Íslandsbanka. Hér er m.a. um að ræða yfirlit ógreiddra 
reikninga, lána, rafrænna skjala, beingreiðslna, erlendra greiðslna og möguleika á að sýsla með innheimtukröfur ásamt 
fleiru.

Vakin er sérstök athygli á að aðgangsstjóri sem umboðsveitandi hefur tilgreint, getur í krafti sérstakrar  heimildar sem 
honum er veitt, stillt nánar aðgangsheimildir umboðsmanna að einstökum hlutum Fyrirtækjabanka.

Þrátt fyrir umboðið áskilur Íslandsbanki sér rétt til að fara ekki eftir fyrirmælum umboðsmanns sem aðgangsstjóra, eða 
fyrirmælum veittum skv. heimildum annarra starfsmanna fyrirtækisins/félagsins úthlutuðum af umboðsveitanda, telji 
starfsmenn bankans t.d. að:

i. fyrirmæli um viðskiptin hafi ekki verið gefin af fyrirtækinu/félaginu,
ii. vafi leiki á um aðgangsheimild eða efni viðskiptanna,
iii. viðskiptin séu sérstök eða óvenjuleg miðað við fyrri viðskipti,
iv. viðskiptin séu óvenjuleg miðað við það sem almennt tíðkast í sambærilegum viðskiptum, að það brjóti 

með einhverjum hætti í bága við lög eða reglur að framfylgja viðskiptunum.

Umboðsveitandi (fyrirtæki/félag) ber ábyrgð á að heimildir umboðsmanns falli niður eða taki breytingum eftir því sem við á. 
Allt sem umboðsmaður gerir samkvæmt umboði þessu skal vera jafngilt og stjórn félagsins hafi sjálf gert það. Umboð þetta 
gildir þar til það er afturkallað með skriflegum hætti.

Í stjórn/f.h. umboðsveitenda

Nafn og kennitala

Vitundarvottar

Nafn og kennitala

Staður  Dags. (DD.MM.ÁÁÁÁ)

Nafn og kennitala Nafn og kennitala

Nafn og kennitala Nafn og kennitala

Nafn og kennitala Nafn og kennitala
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