
 

YFIRLÝSING  
UM SJÁLFSKULDARÁBYRGÐ VEGNA SKULDA  

við Áltak ehf. Kt 510297-2109  
 

Undirritaðir  aðilar lýsa hér með yfir að þeir takast á hendur sjálfskuldarábyrgð (ábyrgð in solidum) vegna allra skulda  

viðskiptaaðila við Áltak ehf.   hvort sem um er að ræða skuld á viðskiptareikningi hjá Áltak ehf. víxlum,  
skuldaviðurkenningum og hvers konar öðrum skuldum við Áltak ehf.,  

 
allt að höfuðstólsfjárhæð kr.________________________á hverjum tíma auk dráttarvaxta eins og þeir eru ákveðnir á  
hverjum tíma svo og alls kostnaðar sem af vanskilum kann að leiða, þmt. innheimtukostnaður hvers konar.  

Höfuðstólsfjárhæðin er bundin neysluvísitölu  þess mánaðar sem yfirlýsingin er gefin út.  

Ábyrgðin gildir þó skuldir verði framlengdar einu sinni eða oftar og einnig þó greiðslufrestur sé veittur.  
Áltak ehf. er ekki skylt að tilkynna ábyrgðaraðilum um vanskil og gjaldfellingu skulda en ábyrgðaraðilum er ávalt  

heimilt að fá upplýsingar um skuldastöðu viðskiptaaðila hjá Áltaki ehf.  á hverjum tíma.  Ef ábyrgðaraðilar vilja  

afturkalla ábyrgð sína skulu þeir senda Áltaki ehf. sannanlega tilkynningu um það með ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða  
öðrum sannanlegum hætti þannig að ekki leiki vafi á afturköllun.  

 
Ef eigendaskipti verða á fyrirtækjum eða aðrar breytingar verða á högum viðskiptaaðila er sérstaklega áréttað að nauðsynlegt  
er að afturkalla ábyrgðina þar sem hún mun gilda áfram þó eigendaskipti eða aðrar breytingar verði á högum viðskiptaaðila.   

Undirritaðir ábyrgðarmenn staðfesta með undirritun sinni á ábyrgðina að ábyrgðin er í þágu atvinnurekstrar þeirra eða í þágu  

fjárhagslegs ávinnings með vísan til 2. greinar laga 32/2009.  Undirritaður ábyrgðarmenn staðfesta því að lög 32/2009 um  
ábyrgðarmenn eiga því ekki við um ábyrgð þessa.  

 

Viðskiptaaðila er heimilt að tilkynna sérstaklega úttektaraðila á reikning sinn.  Viðskiptaaðila ber skylda til að fylgjast  

með öllum breytingum á úttektaraðilum og er slíkt alfarið á ábyrgð viðskiptaaðila og ber honum að tilkynna Áltaki ehf.   
með sannanlegum hætti innan 20 daga frá útsendu reikningsyfirliti ef hann er ekki sáttur við úttektaraðila á reikningi  
sínum.  Að öðrum kosti telst úttektaraðili hafa heimild til að taka út af reikningnum.  Áltak ehf.  getur hafnað  

úttektaraðila. Verði um vanskil að ræða á skuld sem tryggð er með sjálfskuldarábyrgð þessari eða bú viðskiptarmanns  

tekið til skipta sem þrotabú eða leyti hann nauðungarsamninga eða verði með einhverjum hætti vanefndir á skyldum  
gagnvart Áltaki ehf. þá er heimilt að telja allar eftirstöðvar skulda er þá kunna að verða ógreiddar fallnar í gjalddaga  

fyrirvaralaust og án uppsagnar og ber þá ábyrgðaraðilum án frekari fyrirvara að greiða Áltaki ehf.  höfuðstól  

ábyrgðarinnar auk verðbóta og dráttarvaxta  eins og þeir eru ákveðnir á hverjum tíma séu skuldir viðskiptaraðila það  
háar, svo og allan kostnað sem af vanskilum kann að leiða, þ.m.t. allur innheimtukostnaður auk annars réttarkostnaðar.  

Áltak ehf.  áskilur sér einnig rétt til að bakfæra alla áunna afslætti á ógreiddum reikningum viðskiptaaðila ef um vanskil  
verður að ræða.  Áltaki ehf.  er heimilt að krefjast dráttarvaxta aftur í tímann frá þeim tíma er skuld gjaldféll miðað við  
gjalddaga sé ekki greitt á eindaga.  

Rísi  mál út af viðskiptum aðila eða út af yfirlýsingu þessari  er heimilt að reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur sbr. 3. mgr.  

42. greinar laga 91/1991.     

Með undirskrift sinni á yfirlýsingu þessa heimila neðangreindur viðskiptaaðili og ábyrgðarmenn Áltaks ehf  að  

tilkynna vanskil, sem varað hafa lengur en 40 daga,  til Creditinfo (Lánstrausts) til skráningar á skrá þeirra yfir  
vanskil ofl.  

 

_____________________________                ___________________________  

Staður                                                                   Dagsetning  

 

               __________________________________________ 
                Fyrirtæki              kt. 

 

___________________________________________  
                                             Samþykki viðskiptarðila/Prókúruhafa         kt.  

 
__________________________________       ____________________________________  

Samþykki ábyrgðaraðila   kt.                              Samþykki ábyrgðaraðila   kt.  

 
__________________________________       _____________________________________  
Samþykki ábyrgðaraðila   kt.                               Samþykki ábyrgðaraðila   kt  



 

Umsókn um reikningsviðskipti hjá Áltaki ehf.  

 

 

                               _____________________________           _______________________ 
Nafn viðskiptaaðila                                                      Kennitala  

 

___________________________________             ___________________________  

Heimili                                                                          Sími  

 

________      ________________________              ____________________________  

Póstfang          Staður                                                     GSM  

 

___________________________________               ____________________________  
Netfang                                                                            Fax  

 

Úttektaraðilar á reikningum við stofnun hans:  

 

1)____________________________________           kt____________________________  

 
2)____________________________________            kt____________________________  

 
3)____________________________________            kt_____________________________  

 
4)____________________________________            kt_____________________________  

 
5)____________________________________            kt_____________________________  

 

Leyninr.________________(4 stafir)                               

 
Starfsheiti_____________________________  

 
Annað:  

 
_____________________________________________________________________________  

 
______________________________________________________________________________  

 
Vottur____________________________________Vottur_______________________________________  

 
Kt _______________________________________Kt________________________________________  

 

Persónuskilríki nr._____________________           Móttekið:_______________________________   


