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Samanburður á Icesave-samn ingunum írá 2009 og 2010

Texti:

Vísað er tii erindis fjárlaganeíhdar dags. 20 desember sl. Þar er þess óskað, annars 
vegar, að fjármálaráðimeytið tilgreini hvemig frágangi forgangskrafna sé háttað í 
uppgjöri, og, hins vegar, að samninganefodin geri samanburð á samningunum við 
eldri samninga og er það gert hér með. Um fyrra atriðið er því til að svara að ekki 
er gert ráð fyrir neinum breytingum á frágangi forgangskrafna í hinum nýju drögum 
að samkomulagi, og er enn við það miðað að látið verði reyna á réttindaröð kraíha í 
samningum TÍF við breska og hollenska innstæðutryggingasjóðinn, þ.e. að látið 
verður á það reyna hvort krafa TIF gangi framar kröfum DNB og FSCS við 
úthlutun úr búinu. Um þetta vísast nánar til kafla 3.1.2. i athugasemdum við 
frumvarpið.

Samanburður samninganna - almennt
Vert er að geta þess í upphafi að samningurinn við Bretland er frábrugðinn 
samningnum við Holland í tveimur atriðum. Annars vegar er gert ráð fyrir að breski 
tryggingarsjóðurinn geti innt af hendi frekari greiðslur til innstæðueigenda hjá



Landsbankanum í London, sem áttu bundin innlán, og mun endurgreiðslufjárhæðin 
til Bretlands hækka í samræmi við það. Hins vegar er hluti samkomulagsins við 
Bretiand færður í sérstakan uppgjörssamning sem gildir samhliða nýja 
endurgreiðslu- og skaðleysissamningnum við Bretland frá 2010.

Framsetnlng og forrn samninganna
Samningamir frá 2009 voru hefðbundnir lánssamningar milli Tryggingarsjóðs 
innstæðueignenda og íjárfesta sem lántaka, Bretlands og Hollands sem lánveitenda 
og íslenska ríkisins sem ábyrgðaraðila. Ábyrgðarskuldbindingar stjómvalda tóku þó 
ekki gildi fyrr en í júní 2016.

Samningamir frá 2010 eru endurgreiðslu- og skaðleysissamningar milli sömu aðila. 
Tryggingarsjóðxir innstæðueigenda og fjárfesta fellst á að endurgreiða Hollandi og 
Bretlandi endurgreiðslufjárhæðina og stjómvöld fallast á að halda Bretlandi og 
Hollandi skaðlausum vegna vangreiddra fjárhæða ef Tryggingarsjóður stendur ekki 
í skilum með greiðslur á útistandandi fjárhæðum. Skaðleysisskuldbindingar 
stjómvalda taka gildi um leið og endurgreiðslu- og skaðleysissamningarnir.

Lánsflárhæð og endurgrelðslufjárhæð
Höfuðstóll endurgreiðslufjárhæðarinnar samkvæmt samningunum frá október 2010 
er sá sami og hefði verið útistandandi samkvæmt lánssamningunum frá 2009. 
Vextir
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og flárfesta átti að greiða 5,5 % vexti á ári frá 1. 
janúar 2009 samkvæmt samningunum frá 2009. Engin vaxtagreiðsla hefði verið 
innt af hendi fyrr en 2016. í millitíðinni áttu vextir að leggjast við höfuðstól í lok 
hvers árs.

Samkvæmt samningunum frá 2010 nýtur Tryggingarsjóður innstæðueigenda og 
fjárfesta vaxtalauss tímabils til 1. október 2009. Þaðan í frá og til 1. júlí 2016 eru 
greiddir fastir vegnir 3,2% meðalvextir af höfuðstól endurgreiðslufjárhæðarinnar, 
en úthlutanir til Tryggingarsjóðs úr búi Landsbankans eru jafrióðum nýttar til að 
greiða hann niður. Að teknu tilliti til styttra vaxtatímabils og með hliðsjón af 
áætlaðri þróun úthlutana úr búi Landsbankans til að greiða niður höfuðstól 
endurgreiðslufjárhæðarinnar má þó gera ráð fyrir að vegið meðaltal vaxta verði 
2,64%. Frá 1. júlí 2016 greiðir Tryggingarsjóður gildandi CIRR-vexti fyrir lán tii 
jafii langs tíma og sem nemur endurgreiðslutímabilinu sem Tryggingarsjóði ber að 
endurgreiða endurgreiðslufjárhæðina á (sjá nánar hér á eftir). CIRR-vextir eru 
vextir sem OECD birtir. Til samanburðar má nefna að gildandi CIRR-vextir á 
lánum í pundum og evrum til ailt að 5 ára 2,51% og 2,40% á ári.

Afborganir
Samkvæmt samningunum frá 2009 átti fjárhæðin sem Tryggingarsjóður skuldaði 5. 
júní 2016 (þ.e. upphaflega lánið að viðbættum vöxtum sem legðust við höfuðstól 
og að frádegnum úthlutunum úr búi Landsbankans fram að þeim degi) að greiðast 
með ársfjórðungslegum afborgunum á umsömdu tímabili. Það tímabil hefði getað 
varað til ársins 2024,2030, 2035 eða 2040 og lengd þess fyrst og fremst ráðist af 
greiðsluþaki á grundvelli vergrar landsframleiðslu. Afborganir af höfuðstól á



hverjum ársfjórðungslegum gjalddaga hefði takmarkast af þessu þaki við Qárhæð 
sem jafngilti 6% af vexti vergrar landsframleiðslu frá 2008 til viðkomandi 
gjalddaga. Áfallna vexti bar hins vegar að greiða að fullu óháð þessu þaki.

Samkvæmt samningunum frá 2010 er gert ráð fyrir að eftirstöðvar 
endurgreiðslufjárhæðarinnar 1. júlí 2016 (þ.e. upphaflega endurgreiðsluflárhæðin 
að frádregnum úthlutunum úr búi Landsbankans fram að þeim degi) verði gerðar 
upp í fjórum ársflórðungslegum afborgunum sem lýkur 1. júlí 2017, ef íjárhæðin 
sem er útistandandi er lægri en 45 milljarðar króna. Ef efíirstöðvamar eru hærri en 
45 milljarðar króna greiðist endurgreiðsluflárhæðin með ársfjórðungslegum 
afborgunum á einu ári, að viðbættu einu ári fyrir hverja 10 milljarða króna (eða 
hluta þeirra) sem eru umfram 45 milljarða. Uppgjöri eftirstöðvanna verður þó að 
ljúka á 30 árum, þ.e. eigi síðar en 1. janúar 2046. Sérhver ársijórðungsleg afborgun 
(bæði höfuðstóll og vextir) er háð árlegu greiðsluþaki sem jafhgildir 5% af 
heildartekjum íslenska ríkisins næstliðið almanaksár, en komi til þess að það 
hlutfall jafngildi lægri fjárhæð en 1,3% afvergri landsframleiðslu næstliðins árs, 
skal þó hámark endurgreiðslunnar miðast við það (1,3% VLF jafhgildir nú um 20 
milljörðum króna).

Breytingar á vanefndaúrræðum (sjá ennfr. bls. 18-20 í aths. við frv.)
I stað vanefndatilvikanna (e. events of default) í lánssamningunum frá 2009 koma 
atvik sem leitt geta til uppgreiðsluskyldu (e. Mandatory Prepayment Events) í 
samningunum frá 2010. Þetta eru tilvik sem heimila Bretlandi og Hollandi að 
krefjast uppgreiðslu á endurgreiðslufjárhæðinni ef þau eiga sér stað. Helstu 
breytingar á þessum tilvikum eru eftirfarandi:

Viðvarandi vanefndir: Samkvæmt nýju ákvæðunum þarf viðkomandi tilvik að hafa 
átt sér stað og vera viðvarandi þegar Bretland eða Holland ákveða að krefja st 
greiðslu fyrr. Samkvæmt samningunum frá 2009 áttu þau samningsbundinn rétt, 
þegar tilvik hafði átt sér stað, til að gjaldfella lánsfjárhæðina jafnvel þótt bætt hefði 
verið úr þeirri vanefnd sem orsakaði viðkomandi tilvik,

Frestur vegna vanefnda á greiðslum: Nýju ákvæðin veita frest sem er 20 virkir 
dagar (var áður 5 virkir daga) til að bæta úr vanefhdum á greiðslum öðrum en 
höfuðstóls- og vaxtagreiðslum (þar sem fresturinn er áfram 5 virkir dagar ef 
vanefnd er að rekja til stjómsýslulegra eða tæknilegra vandamála við greiðslu). 
Frestur vegna vanefnda á öðrum skuldbindingum: Nýju ákvæðin veita frest sem nú 
er 20 virkir dagar (var áður 10 virkir dagar) til að bæta úr vanefndum á öðrum 
skuldbindingum en greiðsium. Timabilið byrjar nú að líða daginn sem Bretland eða 
Holland tilkynnir um viðkomandi tilvik í stað dagsins þegar viðkomandi tilvik átti 
sér stað.
Síðari handhafl réttinda Tryggingarsjóðs innstœðueigenda ogfjárfesta: Samkvæmt 
samningunum frá 2009 taldist það vanefndatilvik ef Tryggingarsjóði væri slitið eða 
hann leystur upp eða ef hann reyndist ófær um að greiða skuldir sínar. Samkvæmt 
nýju samningunum telst það ekki lengur vanefnd þótt annar aðili taki á sig skyldur 
Ttyggingarsjóðs og stjómvöld staðfesta áframhaldandi gildi 
skaðleysisskuldbindinga sinna.



Viðmiðunarjjárhœð við gjaldfellingu annarra lána: Samkvæmt fyrri samningum 
hefðu vanskil á öðrum erlendum lánaskuldbindingum ríkissjóðs að ijárhæð 10 
milljónir sterlingspunda eða meira jafngilt vanefhdum á samningunum frá 2009 og 
heimilað gjaldfellingu þeirra. Þessi viðmiðunarfjárhæð hefur verið hækkuð i 50 
milljónir sterlingspunda (eða jafngildi þess) í samningunum frá 2010.

Brot á tilskipun um innstœðutryggingar: Samkvæmt samningunum frá 2009 gat 
hvers kyns misbrestur á þvi að farið væri að ákvæðum tilskipunar um 
innstæðutryggingar gagnvart innstæðueigendum hjá Landsbankanum talist 
vanefndatilvik. Þetta vanefndartilvik er ekki í samningunum frá 2010 enda kemur 
ekki til greina að telja bresk eða hollensk stjómvöld einfær um að ákvarða hvort um 
slíkar misfellur sé að ræða.

Eini tryggingarsjóðurinn: Samkvæmt samningunum frá 2009 taldist það 
vanefndatilvik ef Tryggingarsjóður innstæðueigenda og flárfesta væri ekki lengur 
eini tryggingarsjóður innstæðueigenda hjá Landsbankanum. Ekkert slíkt ákvæði er í 
nýju samningunum.

Jöfn meðferð á kröfuhöfum Landsbankans
í samningunum frá 2009 var gerð krafa um að ísland kæmi fram við alla kröfuhafa 
Landsbankans á þann hátt er samræmdist almennt viðurkenndum, alþjóðlegum eða 
evrópskum meginreglum um meðferð kröfuhafa í alþjóðlegri slitameðferð. Ekkert 
slíkt ákvæði er í samningunum frá 2010.

Lausn deilumála
Samkvæmt samningunum frá 2009 hefðu deilumál, sem upp kæmu, verið leyst fyrir 
enskum dómstólum. Deilumál sem tengjast samningunum frá 2010 verður hins 
vegar vísað til gerðardóms í samræmi við reglur Alþjóðagerðardómsins um 
gerðardóm í deilumálum milli aðila þar sem a.m.k. einn deiluaðila er fullvalda ríki. 
Hvor deiluaðili tilnefriir einn af þremur gerðardómsmönnum.

Ákvæði um bestu kjör lánveitanda
í samningunum frá 2009 var ákvæði sem skuldbatt Tryggingarsjóð og stjómvöld til 
að breyta samningunum frá 2009 til að veita Hollandi og Bretlandi frekari vernd ef 
Tryggingarsjóður eða stjómvöld veittu öðrum viðeigandi fjármögnunaraðilum betri 
tryggingar eða aðra hagstæðari skilmála. Þessu ákvæði hefur verið breytt í 
samningunum frá 2010. Þeim tegundum viðeigandi ijármögnunar sem virkja þessa 
skuldbindingu hefur verið fækkað og þær taka ekki til fjármögnunar sem ráðist er í 
til að afla fjár til að endurfjármagna fjárhæðir sem útistandandi eru samkvæmt 
samningunum frá 2010.


