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EY-1392 -  06072020

Umboðsveitandi ( einstaklingur)

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 

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

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

A. Aðgangur að öllum vörslureikningum  

Nafn:   Kennitala:

Heimilisfang:   Sími:

Póstnr. Staður: Netfang:
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Upphafsstafir
umboðsveitanda

Vörslureikningur Vörslureikningur Vörslureikningur Vörslureikningur

Nafn:   Kennitala:

Heimilisfang:   Sími:

Póstnr. Staður: Netfang:



Umboðsveitandi veitir umbjóðanda fullan aðgang að upplýsingum sem tengjast umboðsveitanda, og 
aðgengilegar eru eða verða í netbanka og appi Íslandsbanka. Hér er um að ræða yfirlit ógreiddra reikninga, 
lána, rafrænna skjala, greiðsluþjónustu, beingreiðslna, séreignasparnaðar, erlendra greiðslna ofl.

Aðgangsheimildir tengdar umboðsveitanda

Umboðsveitandi

Nafn og kennitala

Vitundarvottar

Nafn og kennitala

Staður                                            Dags   (DD.MM.ÁÁÁÁ)
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Byggt á því sem umboðið nær til, þá felst meðal annars í því að umboðsmaður geti fyrir mína hönd í netbanka og 
appi Íslandsbanka, skoðað stöðu bankareikninga, kreditkorta og vörslureikninga, millifært út af bankareikningum 
mínum, greitt ógreiddar kröfur fyrir mína hönd ásamt fleiru. Umboðið nær einnig til þess að afla upplýsinga tengt 
umboðsveitanda sem aðgengilegar eru í netbanka og appi Íslandsbanka.

Umboðsveitandi 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 að umboðsveitandi (eigandi) hafi gert það 
sjálfur. Umboð þetta gildir þar til það er afturkallað með skriflegum hætti.

Með rafrænni undirskrift sinni, eða undirritun með eigin hendi í votta viðurvist, sé umboð þetta veitt á pappír, 
staðfestir viðskiptavinur og samþykkir allt sem að ofan greinir.
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