Umsókn um bankareikning
– lögaðilar og félagasamtök
Tegund reiknings
Veltureikningur

1. Reikningsnúmer

2. Reikningsnúmer

3. Reikningsnúmer

4. Reikningsnúmer

Innlánsreikningur
Gjaldeyrisreikningur

USD

GBP

CAD

DKK

NOK

SEK

CHF

JPY

EUR

AUD

Undirritaður sækir hér með um að opna reikning hjá Íslandsbanka hf.
Nafn:			

Kennitala:

Heimilisfang:			

Sími:

Póstnúmer:

Netfang:

Staður:		

Meðfylgjandi er vottorð úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Vottorðið skal vera eins nýlegt og kostur er
en aldrei eldra en tveggja mánaða.

Stofndagur lögaðila:

Skilmálar
Persónuupplýsingar:
Þær persónuupplýsingar sem Íslandsbanki fær frá umsækjanda eða þriðja aðila í tengslum við umsókn þessa eru notaðar við
framkvæmd hennar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Íslandsbanki kann einnig að nýta
persónuupplýsingarnar í markaðssetningarskyni, svo sem til þess að auka eða bæta þjónustu og vöruframboð. Einstaklingar geta
þó óskað eftir því að persónuupplýsingar séu ekki nýttar í markaðssetningarskyni. Nánari upplýsingar um meðferð og vinnslu
persónuupplýsinga hjá Íslandsbanka má finna hér: www.islandsbanki.is/personuvernd.
Staðfesting umsóknar:
Skilmálar innlánsreikninga gilda um innlánsreikninga sem stofnaðir eru hjá Íslandsbanka. Almennir skilmálar Íslandsbanka gilda
einnig um viðskipti milli bankans og viðskiptavina hans og eru skilmálum innlánsreikninga til fyllingar. Þá gilda jafnframt skilmálar
debetkorta, netbankaskilmálar og skilmálar Íslandsbankaappsins til viðbótar skilmálum þessum. Skilmálana má nálgast á www.
islandsbanki.is. Íslandsbanka er heimilt að gera breytingar á skilmálum þessum hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án
fyrirvara ef þær eru til hagsbóta fyrir viðskiptavini eða varða atriði sem falla utan gildissviðs laga um greiðsluþjónustu nr. 120/2011.
Að öðrum kosti taka breytingar gildi með tveggja mánaða fyrirvara.
Undirritaðir staðfesta f.h. reikningshafa að allar upplýsingar sem þeir hafa gefið í þessari umsókn eru réttar og að þeir hafi kynnt
sér ofangreinda skilmála og reglur Íslandsbanka sem gilda í viðskiptum milli bankans og viðskiptavina hans og samþykkja að hlíta
þeim í einu og öllu og ábyrgjast að kynna þeim sem umboð hafa á reikninga reglurnar og skilmálana.
Umsækjandi staðfestir og samþykkir skilmála umsóknarinnar með undirritun með eigin hendi eða rafrænni undirritun.

Staður

Dags. (DD.MM.ÁÁÁÁ)

Undirskrift umsækjanda

Útfyllist af starfsmanni Íslandsbanka
Ef sótt er um debetkort:

Aðalkort:

Aukakort:

Debit MasterCard		

Ljósmynd og undirskrift eru til á skrá		

Ljósmynd og undirskrift eru til á skrá

			

Kennispjald útbúið nú		

Kennispjald útbúið nú

Gild skönnuð skilríki eða vistuð rafræn skilríki
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