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Reykjavík, 28. janúar 2011

Bréf þetta er sent vegna spurninga sem upp komu og ræddar voru á fundi viðskiptanefndar 
Alþingis þann 27. janúar sl. og varða útgreiðslu úr innstæðudeild TIF. Bréfið er sent að beiðni 
þingnefndarinnar.

Nánar tiltekið verður litið tii eftirfarandi spurninga:

Annars vegar í hvaða röð á að greiða fjármuni í innstæðudeild til kröfuhafa? og hins vegar 
hverjir eru mögulegir kröfuhafar T!F?

Verða þessar spurningar teknar fyrir í framangreindri röð hér á eftir en umfjöllunin er meðal 
annars unntn upp úr minnisblaði sem lögmaður sjóðsins, Eiríkur Elís Þorláksson, vann fyrir 
stjórn sjöðsins.

Fyrsta spurningin er í hvaða röð skuli greiða innstæðueigendum hinna föllnu banka sem 
kröfu eiga á TIF.

Um útgreiðslu úr innstæðudeild TIF er kveðið í II!. kafla laga nr. 98/1999 um 
innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. í 1. mgr. 9. gr. laganna segir orðrétt:

„Nú er aðildarfyrirtæki að álíti Fjármálaeftirlitsins ekki fært um að inna af hendi 
greiðslu á andvirði innstæðu, verðbréfa eða reiðufjár sem víðskiptavínur hefur 
krafið aðildarfyrirtæki um endurgreiðslu eða skil á í samræmi við þá skilmála sem 
gilda. Er þá sjöðnum skylt að greiða viðskiptavini aðildarfyrirtækis andvirði 
innstæðu úr innstæðudeild og andvirði verðbréfa og reiðufjár í tengslum við 
viðskipti með verðbréf úr verðbréfadeild*

Þá kemur fram síðar í ákvæðinu að greiðsluskylda verði einnig virk ef bú aðildarfyrirtækis er 
tekið til gjaldþrotaskipta.

Álit Fjármálaeftirlitsins {FME) hefur verið gefið út í öllum tilvikum þegar hinir íslensku bankar 
hafa ekki getað staðið við skuldbindingar sínar. Tímaröðina má sjá í eftirfarandi töflu:

Fjármálafyrírtœki
Alit
FME/s litameðferö Ógjafdfærni

Landsbanki íslands hf. 27. október 2008 6. október 2008
Kaupþing banki hf. 30. október 2008 9. október 2008
Giitnir banki hf. 4. nóvember 2008 3. október 2008
Straumur-Burðarás fjárfestingarbanki hf. 30. mars 2009 9. mars 2009
Sparisjóðabanki íslands hf. 8. apríi 2009 21. mars 2009
Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis hf. 8. apríl 2009 21. mars 2009
Sparisjóðurinn í Keflavík 17. maí 2010 22. apríí 2010
Byr sparisjóður 17. maí 2010 22. apríl 2010
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Hvað varðar það álitaefni í hvaða röð ber að greiða innstæðueigendum sem kröfu eiga á TIF, 
þá var um það fjaliað í áðurnefndu minnisblaði lögmanns sjóðsins. Níðurstaðan var sú að rétt 
væri að greiða fyrst tii innstæðueigenda Landsbanka Ísíands. Niðurstaðan ræðst af iögum nr. 
98/1999 og orðalagi þeirra að þessu leyti. í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur fram að skyldan tii 
að greiða viðskiptavini stofnast í raun þegar aðildarfyrirtæki er að áliti FME ekki fært um að 
inna af hendi greiðslu til innstæðueigenda. Niðurstaðan um það í hvaða röð eigi að greiða 
innstæðueigendum ræðst af því í hvaða röð álit FME liggur fyrir og greiðsluskylda verður þar 
með virk. Samkvæmt þessu er það því niðurstaðan að greiðsluskylda TiF hafi fyrst stofnast 
gagnvart innstæðueigendum Landsbanka íslands, enda lá álit FME um ögjaldfærni fyrst fyrir 
varðandi það fjármálafyrirtæki. í þeirri afstöðu felst að ekki ber að iíta á ógjaidfærni bankanna 
sem einn atburð heldur hverja staðfestingu FME á ógjaldfærni bankanna sem sjáifstæðan 
atburð þar sem greiðsluskylda stofnast hverju sinni í samræmi við lög nr. 98/1999 eins og 
lýst hefur verið hér að framan.

Síðari spurningin er hverjir séu mögulegir kröfuhafar innstæðudeildar TIF. í eftirfarandi töflu 
er gerð grein fyrir aðilum sem gætu átt kröfu á hendur TIF:

Fjármálafyrirtæki
Aiit
FM E/s iitameðferð

Greiðsluskylda TIF og áætlaður fjöldi 
kröfuhafa*

Landsbanki íslands hf. 27. október 2008

Auk lcesave eru um 140 aðilar með kröfu 
vegna heildsölu- og peningamarkaðsinnlána 
Einnig hafa nokkrir einstaklingar í Hollandi lýst 
kröfum vegna vaxta frá október 2008 til 
útgreiðsiu frá hollenska sjóðnum

Kaupþing banki hf. 30. október 2008

6 aðiiar með kröfu vegna heildsölu- og 
peningamarkaðsinnlána.
Innstæðueigendur Kaupthing Edge í 
Þýskalandi sem ekki fengu greidda áfailna 
samningsvexti þegar Kaupþing greiddi þeim 
innstæður sínar gera kröfu um áfallna vexti. 
Um er að ræða rúmlega 40 þús. aðila.

Glitnir banki hf. 4. nóvember 2008
Um 140 aðilar með kröfu vegna heildsölu- og 
peningamarkaðsinniána

Straumur-Burðarás 
fjárfestingarbanki hf. 30. mars 2009

1 aðili með kröfu vegna heildsölu- og 
peningamarkaðsinnlána

Sparisjóðabanki íslands hf. 8. apríl 2009 Engar kröfur hafa komið fram
Sparisjóður Reykjavíkur og 
nágrennis hf. 8. apríl 2009 Engar kröfur hafa komið fram
Sparisjóðurinn í Keflavík 17.maí 2010 Engar kröfur hafa komiðfram
Byr sparisjóður 17. maí 2010 Engar kröfur hafa komið fram

*Mat TIF á mögulegri greiðsíuskyldu byggt á upplýsingum frá viðkomandi aðildarfélagi og þeím kröfum sem borist hafa TiF. 
Gerður er fyrirvari á þessu mati enda liggja endanlegar staðfestingar á kröfum ekki fyrir í öllum tilvikum.

Vonandi svarar þetta spurningum er varða framangreind mál.

Virðingarfyiist,

Síc^un Helgadóttir, framkvæmdastjóri
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