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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

(1) THE FINANCIAL COMFENSATION SCHEME LIMITED (“FSCS”)
whose registered ofllce is at Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN

and

(2) TRYGGINGARSJÓÐURINNSTÆÐUEIGENDA OG FJÁRFESTA (“TIP’),
whose registered oflice is at Kalkofn svegu r 1,150 Reykjavík, Iceland

INTRODUCTION

1. FSCS is an incorporated company, limited by guarantee, established by the Financial 
Services Authority to act as the Scheme Manager of the Finaíicial Services Compensátion 
Scheme under Part XV of the Financial Services and Markets Act 2000. With effect fróm 
1 December 2001, FSCS has operated the compensation scheme in the United Kingdom 
in the financial services sectors of deposit taking, investment, and insurance.

2. TIF (English, the Depositors’ and Investors’ Guarantee Fund) is aprivate foundation, 
operating in two independent departments, the Deposit Department and the Securities 
Department. TIF guarantees a minimum level of protection to depositors in commercial 
banks and savings banks, and to customers of companies engaging in securities trading 
pursuant to law and established in Iceland, in the event of difficulties of a given company 
in meeting its obligations to its customers according to the provisions of Act No 98/1999 
on Deposit Guarantees and Investor Compensation Scheme.

3. According to Directive (94/19/EC) of the European Parliament and ofthe Council o f30 
May 1994 on deposit-guarantee schemes (“DGD”), each Member State shall ensure that 
within its territory a deposit guarantee scheme is introduced and ofiQcially recognised and 
save in certain circumstances, no credit institution authorised in a Member State may take 
deposits unless it is a member of such a deposit guarantee scheme. Article 4 of the DGD 
establishes the principle that deposit guarantee schemes must be open to branches of 
certain credit institutions to join in order to supplemœt the guarantee which the 
institution’s depositors already enjoy by virtue of its Home State Scheme.

4. Further, according to the Directive (97/9/EC) of the European Parliament and of Council 
of 3 March 1997 on investor-compensation schemes (“ICD”), each Member State shall 
ensure that within its terrítory one or more investor compensation schemes are introduced 
and officially recognised. Article 7 of the ICD estáblishes the principle that investor 
compensation schemes must be open to branches of certain investment fírms to join in 
order to supplement the compensation which the firm’s investors already enjoy by virtue 
of its Home State Scheme.

6. The Rules of the FSCS ailow for those credit institutions and investment firms, authorised 
in Member States other than the United Kingdom, to elect to join FSCS to provide the 
levels of compensation afforded by FSCS to the customers of their UK. branch(es).



7. Where the DGD and ICD provide that the Host State branch of a Member Film must be 
able to join the deposit guarantee or investor compensation scheme of the Host State 
(where this provides greater compensation, in amount or in scope, than the Member 
Firm’s Home State Scheme), Annex II states that the Member State schemes are to 
estabhsh appropriate rules and procedures for paying compensation to customers of the 
branch(es) in a Host State.

8. The Schemes recognise the prospect of cross border claims and accept the responsibility 
of collaborating with each other to ensure that customers receive compensation promptly 
and in Ihe correct, total amount.

9. The Schemes agree to such co-operation on the principles and procedures set out in this 
Memorandum of Understanding, which will facihtate efficient and economic handling of 
claims (and related issues) and is therefore in the interests of customers, those who fimd 
or contribute to the cost of compensation, and financial services regulators.

OBJECTIVES

10. The objectives of this Memorandum of Understanding are to facilitate and encourage 
good relations between the Schemes, including:

(a) the exchange of information on a regular basis regarding the nature, role and experience 
of each Scheme (“communication”);

(b) co-operation when dealing with claims for compensation (“co-operation”);

(c) representation, formally or informally, of one Scheme by the other in dealings with third 
parties (including claimants, insolvency practitioners, regulators and govemmental 
agencies) (“representations”).

11. Under the Guiding Principles at Annex II of the DGD and ICD, the Home State Scheme 
has the primary responsibility for compensating investors in respect of its Member Firms 
operating in both the Home State and Host State. The Schemes agree that the Host State 
Scheme shall, as far as legally and practically possible, respond to requests from the 
Home State Scheme conceming the practicahties of dealing with claims and maVi-ng 
payments to claimants (under the terms to be specifically settled by the Schemes in each 
case).

12. This Memorandum of Understanding is not legally binding on the parties. Nothing in this 
Memorandum of Understanding applies to override or challenge any laws or obligations 
to which the Schemes are subject. In identifying these objectives, the Schemes recognise 
that each other’s compliance with these objectives is subject to those limits.

13 The Schemes agree that more detailed rules and procedures for co-operation must be 
agreed in respect of specific Member Firms, having regard to the size of the firm, the 
number of claimants and the amounts of compensation to be paid. All such issues shall be 
resolved as quickly as possible by discussion and negotiation between the Schemes.



COMMUNICATION

14. The Schemes will notify each other as soon as possible of (a) the identity of any Member 
Firm who wishes to join the other Scheme, in which case the Schemes will consult on any 
issues arising from that application, (b) any material changes (for example, to their own 
rules, structure or funding) likely to affect claimants in the Host State, and (c) any 
changes in their contact details. In the case of any material changes to the structure or 
rules, a revised overview of the scheme following the changes shall also be supplied.

15. At least every 12 months the Schemes will send to each other a report of its activities for 
that period. Each of the Schemes is free to decide the length and format of its report, but 
the content should include:

(a) contact details and any change of personnel responsible for communication between the 
Schemes;

(b) a list of all its Member Finns who have joined the other Scheme;

(c) a list of branches or operations of the other Scheme’s Member Firms who have joined it;

(d) an overview of claims experience and the fimding position.

16. The Schemes will also be required to supply particulars of its scheme as soon as possible 
on request.

CO-OPERATION

17. Upon one Scheme becoming aware of an insolvent Member Firm which has joined the 
other Scheme, or of claims for compensation that might be made from claimants located 
in the country of the other Scheme, it will notify the other Scheme of the Member Finn’s 
identity and other relevant details including an estimate of the number and value of claims 
as soon as possible.

18. The Host State Scheane shall, at the reqúest of the Home State Scheme, assist, as far as 
legally and practically possible, in providing all the infonnation required by the Home 
State Scheme for the puipose of assessing and paying compensation to claimants witíi 
claims arising in the Host State, for example by:

(a) providing details of the identity and whereábouts of claimants,

(b) directing claimants to the Home State Scheme,

(c) distributing information or application forms to claimants.

As far as possible the Schemes shall work together in drafting and compiling the information
and claim/application forms to be sent to claimants, in accordance with any légal
requirements applicable to each Scheme, including any public announcement or press release.
Each Scheme will endeavour to agree with the other the terms of pubhcity, briefings and
other supporting information in advance.



19. On request, each Scheme will provide to, or assist the other in arranging, such practical 
assistance or advice as may be required to deal with claims for compensation including:

(a) legal, insolvency and accounting advice;

(b) translation services;

(c) expert opinions (for example on conduct of business rules);

(d) the wording and dispatch of information or application forms, offers of compensation;
and

(e) methods of payment to claimants.

20. For the avoidance of doubt paragraphs, 18 and 19 apply regardless of whether or not the 
Member Firm in question has joined the Host State Scheme.

CLAIMS AGAINST THE HOST STATE SCHEME

21. The Home State Scheme of an insolvent Member Firm (which has joined the Host State 
Schóme) will lead the handling of claims for compensation and will be responsible for 
contacting claimants (to inform them as to the procedures for making claims and 
próviding details of each Scheme) either directly or via any insolvency practitioner or 
third parties (as appropriate). The Home State Scheme will, unless agreed otherwise, 
produce and send an application form to all known or potential claimants who will be 
asked to identify separately claims against the branches in the Host State and Home State 
of the Member Firm. The Home State Scheme will determine claims first (including 
paying compensation, where appropriate). From time to time, the Home State Scheme 
will update the Host State Scheme as to the progress of claims, including the number and 
identity of claimants, decisions, payments, and identify separately those claimants who 
may have claims against the Host State Scheme (in respect of which the Home State 
Scheme will pxovide such fiirther information as the Host State Scheme may reasonábly 
request). For the avoidance of doubt, this paragraph does not apply to the extent that a 
claimant does not wish to make an apphcation to the Host State Scheme.

22. Where the Home State Scheme identifies a claimant who has or may have a claim against 
the Member Firm in the Host State, and the Member Firm had joined the Host State 
Scheme, the Home State Scheme will send a copy of the claim/application form, its 
decision, and supporting documents, to the Host State Scheme. The Host State Scheme 
shall then deal with the claimant and pay any supplementary compensation due. The 
Host State Scheme shall inform the Home State Scheme of the outcome of its procedure 
and provide a copy of its decision and supporting documents.



23. Each Scheme will apply its own rules, procedures and laws when dealing with claims for 
compensation, including when notifying claimants of an insolvent Member Firm, 
obtaining information about claims and the Member Fiim and verifying claims, without 
prejudice to the right of the Host State Scheme to impose its objective and generally 
applied rules on Member Firms and claimants. In applying its own rules, procedures and 
laws, if one Scheme identifies an issue which might have a matérial effect upon claims 
which the other Scheme might pay, including as to the amount of compensation, it will 
endeavour to notify the other Scheme as soon as possible, and seek to agree a method of 
proceeding.

24. Although each Scheme will apply its own procedures and verify claims on their 
respective schemes, the Schemes may agree that one will carry such enquiries and 
verifícation on behalf of the other.

25. In the nonnal course, each Scheme will be responsible for making its payments to 
claimants against a Membér Fiim. However, the Schemes may agree, on tenns to be 
negotiated, in respect of any particular claim or claims or any particular Member Firm, 
that one will make payments to claimants on behalf of the other.

26. Ih the event o f claims in respect of deposits, each scheme, in determining the claims in 
the way and order described above, will determine whether and (if so) to what effect any 
right of set off exists to any such deposit and will notify the other scheme of the 
application of set off as soon as practicable. In determining whether and (if so) to what 
effect any right of set off exists, each scheme will apply its own rules, procedures and 
laws. In the event of conflict (or absence) of procedures and laws to establish or 
determine any right of set off, the schemes will seek to resolve the matter by agreement.

REPRESENT ATION

27. Each Scheme will, if requested by the other, use its reasonable endeavours to deal with 
third parties in its own jurisdiction on the other Scheme’s behalf, for example in:

(a) requesting and storing fíles or other infonnation from a Member Firm or an insolvency 
practitioner;

(b) compiling and submitting any reports or notices required in that jurisdiction, including 
claims to an insolvency practitioner and pursuing a claim to recover the cost of 
compensation;

(c) attending meetings with investors, creditors’ meetings and meetings with regulators and 
insolvency practitioners.

Where practicable the Schemes will liaise generally as to the making and pursuit of claims by 
each Scheme to recover the cost of compensation (either from a Member Firm itself or any third 
party).



MISCELLANEQUS

28. The Schemes recognise this Memorandum of Understaading may need to be adjusted 
the light of experience and agree to review its terms írom time to time.

Signed for and on behalf of the Financial Services Compensation Scheme Limited

b y ..................................... ^ .................  ZötdC

Náme: Loretta Minghella 

Title: ChiefExecutive

Signed for and on behalf of Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta

Name: Jonas Thordarson 

Title: Executive Manager



GLOSSARY

“Home State”: 

“Host State”:

“insolvent”:

“Membér Firm”:

the EEA country in which the Member Firm is authorised;

the EEA country in which a Member Finn’s foreign branch is 
located;

the financial (or commercial) state of a Member Firm in which 
the firm may be or has been determined by the competent 
authority to be unable to meet its obhgations arising out of 
investors’ claims and has no early prospect of being able to do 
so, or where a judicial authority has made a ruling for reasons 
directly reiated to a Member Firm’s financial circumstances 
which has the effect of suspending investors’ ábility to make 
claims against it;

an authorised credit institution or investment firm whose 
customers may have claims which are compensatable;

“Schemes”: FSCS and/or TIF (or equivalent).



SAMKOMULAG

milli

BRESKA TRYGGINGARSJÓÐSINS (,JSCS“),

sem hefiir skráða skrifstofu í Lloyds Chambers, I Porlsoken Street London E18BN 

og

2) TRYGGTNGARSJÓÐS INNSTÆÐUEIGENDA OG FJÁRFESTA (,,TIF“), sem hefur skráða skrifstofu við 

Kalkofhsveg 1,150 Reykjavík, Iceland

INNGANGUR

1.
FSCS er félag skráð sem lögaðili, með takmarkaðri ábyrgð, stofnsett af Breska Qármálaeftirlitinu í því skyni að koma 

fram sem kerfisstjómandi FSCS, sem stofiiað var til skv. XV. kafla bresku fjármálaþjónustu- og markaðslaganna frá 

árinu 2000. FSCS hefur frá 1. desember 2001 starfrækt tryggingakerfið í Breska konungsríkinu innan fjármálaþjónustu 

á sviði innlána, fjárfestinga og trygginga.

2 .
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og Qárfesta (TIF) (e. the Depositors' and investors' Guarantee Fund) er 

sjálfseignarstofiiun sem starfar í tveimur sjálfstæðum deildum, innstæðudeild og verðbréfadeild. TIF tryggir eigendum 

innstæðna í viðskiptabönkum og sparisjóðum lágmarksvemd, sömuleiðis viðskiptavinum fyrirtækja sem stunda 

verðbréfaviðskipti lögum samkvæmt og hafa staðfestu á íslandi, lendi tiltekið fyrirtæki í erfiðleikum með að standa við 

skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum sínum, sbr. ákvæði laga nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og 

tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

3.

Samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (94/19/EB) frá 30. maí 1994 um innlánatryggingakerfi (,JDGD“) skal 

sérhvert aðildarríki tryggja að sett sé á stofh á yfirráðasvæði þess innlánstryggingarkerfl sem er opinberlega viðurkennt 

og í vissum tilvikum öruggt; engri lánastofnun, sem starfar samkvæmt leyfi í aðildarríki, er heimilt að taka við 

innlánum nema hún sé aðili að fyrmefndu innlánstryggingarkerfi. í 4. gr. fyrmefndrar tilskipunar (DGD) er sett fram sú 

meginregla að innlánstryggingarkerfi skuli vera opin fyrir aðild útibúa tiltekinna lánastofnana sem þjóni því markmiði 

að vera viðbót við þá tryggingu sem eigendur innstæðna í slíkum stofnunum hafa þegar í krafti tryggingarkerfis 

heimaríkisins.

4.

Enn fremur skal sérhvert aðildarríki tryggja, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (97/9/EB) frá 3. mars 1997 

um bótakerfi fyrir fjárfesta (,,ICD“) að á yfirráðasvæði þess sé einu tryggingakerfi fyrir fjárfesta eða fleiri slíkum 

kerfúm sé komið á og þau opinberlega viðurkennd. í 7. gr. fyrmefhdrar tilskipunar (ICD) er sett fram sú meginregla að



tryggingakerfi fyrir fjárfesta skuli vera opin fyrir aðild útibúa tiltekinna fj árfestingafyrirtækj a semþjóni því markmiði 

að vera viðbót við þær tryggingar sem Qárfestar í viðskiptum við fyrmeflid fyrirtæki hafa þegar í krafti tryggingakerfis 

heimarikisins.

6.
Reglur FSCS heimila lánastofiwmum og fjárfestingafyrirtækjum, sem starfa samkvæmt leyfi í aðildarríkjum öðrum en 

Breska konungsríkinu, að kjósa að gerast aðilar að FSCS í því skyni að bjóða viðskiptavinum í útibúum sínum í Breska 

konungsríkinu sambærilegar tryggingar og FSCS gerir.

7.

I þeim tilvikum þegar tilskipunin um innlánatryggingakerfi (DGD) og tilskipunin um tryggingakerfi fyrir fjárfesta 

(ICD) kveða á um að útibú aðildarfyrirtækis, sem er staðsett í gistiríki, verði að vera þess umkomið að gerast aðili að 

innlánstryggingum eða tryggingakerfi fyrir fjárfesta í viðkomandi gistiriki (sé um hærri tryggingar, að fjárhæð eða 

umfangi, að ræða en kerfið í heimaríki aðildarfyrirtækisins gerir ráð fyrir) er svo mælt fyrir um í II. viðauka að kerfum 

aðildarríkjanna beri að setja viðeigandi reglur og ákveða verklag vegna tryggingagreiðslna til viðskiptavina útibús eða 

útibúa í gistiríki.

8.
Kerfin viðurkenna hugsanlegar kröfur yfir landamæri og viðurkenna að þeim beri að vinna saman að því að tryggja að 

viðskiptavinir fái tafarlaust tryggingagreiðslur sem nema réttri heildarfjárhæð.

9.

Kerfm fallast á fyrmefnda samvinnu með hliðsjón af þeim meginreglum og því verklagi sem er sett fiam í þessu 

samkomulagi sem mun greiða fyrir skilvirkri og hagstæðri meðferð krafna (og tengdra mála) og þjónar þar af leiðandi 

hagsmimum viðskiptavina, þeirra sem koma að eða standa undir tryggingakostnaði og yfirvalda sem hafa eftirlit með 

Qármálaþjónustu.

MARKMIÐ

10. Markmiðið með þessu samkomulagi er að greiða fyrir og örva góð tengsl milli kerfanna, meðal annars:

(a ) reglubundin upplýsingaskipti um eðli, hlutverk og reynslu hvors kerfis um sig (,,samskipti“),

(b ) samvinnu þegar fjallað er um tryggingakröfur (,,samvinna“),

(c ) fyrirsvar, formlegt eða óformlegt, af hálfu annars kerfisins í þágu hins í viðskiptum við þriðju aðila (m.a. 

kröfuhafa, skiptastjóra, eftirlitsyfirvöld og stjómarstofnanir) (,,fyrirsvar“).

11. Samkvæmt leiðbeinandi meginreglum II. viðauka við tilskipunina um innlánatryggingakerfi (DGD) og tilskipunina 

um bótakerfi fyrir Qárfesta (ICD) ber kerfi heimaríkisins höfuðábyrgð á tryggingum til §árfesta að því er varðar 

aðildarfyrirtæki þess með starfsemi bæði í heimaríkinu og gistiríki. Kerfin fallast á að kerfi gistiríkisins skuli, eftir því 

sem lög leyfa og gerlegt er, bregðast við beiðnum fiá kerfi heimaríkisins varðandi framkvæmdaratriði við afgreiðslu



krafna og greiðslur til kröfuhafa (samkvæmt þeim skilmálum sem kerfin munu koma sér saman um sérstaklega í hveiju 

máli um sig).

12. Samkomulag þetta er ekki lagalega bindandi fyrir samningsaðila. Ekkert í þessu samkomulagi gengur framar 

nokkrum lögum eða skuldbindingum sem gilda um kerfin eða véfengir þau lög eða skuldbindingar. Að því er varðar 

útlistun þessara markmiða viðurkenna kerfin að viðleitni hvors um sig til þess að ná þeim er háð fyrmefndum 

takmörkunum.

13. Kerfm fallast á nauðsyn þess að ná samkomulagi um ítarlegri reglur og verklag sem gildi um samvinnu viðvíkjandi 

tiltekin aðildarfyrirtæki, að teknu tilliti til stærðar viðkomandi fyrirtækis, íjölda kröfuhafa og fjárhæðir þeirra trygginga 

sem greiða á. Finna ber lausn á öllum slíkum málum, eins fljótt og aðstæður leyfa, að undangengnum viðræðum og 

samningum milli kerfanna.

SAMSKIPTI

14. Kerfin skulu tilkynna hvort öðru, svo fljótt sem unnt er, um a) hvaða aðildarfyrirtæki það eru sem óska eftir að 

ganga inn í hitt kerfið, en í því tilviki munu kerfin hafa samráð um öll þau mál sem upp koma vegna þeirrar umsóknar,

b) allar efnisbreytingar (t.d. á þeirra eigin reglum, skipulagi eða fjármögnun), sem eru líklegar til að hafa áhrif á 

kröfúhafa í gistiríkinu og c) allar breytingar á upplýsingum um tengiliði þeirra. Ef um er að ræða efhisbreytingar á 

skipulagi eða reglum skal einnig leggja fram endurskoðað yfirlit um kerfið í kjölfar breytinganna.

15. Á 12 mánaða fresti, að minnsta kosti, munu kerfm senda hvort öðru skýrslu um starfsemi sína á því tímabili. Hvoru 

kerfi um sig er frjálst að ákveða lengd og framsetningu skýrslu sinnar en í henni skulu koma fram:

a) upplýsingar um tengiliði og allar breytingar er varða starfsfólk sem ber ábyrgð á samskiptum milli kerfanna,

b) skrá yfir öll aðildarfyrirtæki sem hafa gengið inn í hitt kerfið,

c) skrá yfir útibú eða rekstur aðildarfyrirtækja sem hafa gengið inn í hitt kerfið,

d) yfirlit yfir fyrri kröfur og fjármögnun sjóðsins.

16. Kerfin þurfa einnig að veita upplýsingar um einstök atriði varðandi áætlun sína svo fljótt sem unnt er, ef þess er 

óskað.

SAMVINNA

17. Þegar annað kerfið fær vitneskju um gjaldþrota aðildarfyrirtæki, sem hefúr gengið inn í hitt kerfið, eða 

tryggingakröfúr, sem gætu borist frá kröfúhöfúm sem eru staðsettir í landi hins kerfisins, skal það tilkynna hinu kerfinu 

hvaða aðildarfyrirtæki það er og aðrar viðkomandi upplýsingar, m.a. áætlaðan §ölda og virði krafha, svo fljótt sem unnt 
er.



18. Kerfi gistiríkisins skal, að beiðni kerfis heimaríkisins, aðstoða eftir því sem lög leyfa og gerlegt er, veita allar 

upplýsingar sem kerfi heimaríkisins þarfhast í þeim tilgangi að meta og greiða tryggingar kröfuhafa með kröfur sem 

upp koma í gistiríkinu, t.d. með því:

a) að veita upplýsingar um hveijir kröfuhafar eru og dvalarstað þeirra,

b) að beina kröfuhöfum til kerfis heimaríkisins,

c) að dreifa upplýsingum eða umsóknareyðublöðum til kröfuhafa.

Eftir því sem við verður komið skulu kerfm vinna saman að því að leggja drög að og taka saman upplýsingar og 

eyðublöð fyrir kröfur/umsóknir, sem senda skal til kröfuhafa, í samræmi við þau lagaskilyrði sem gilda fyrir hvort kerfi 

um sig, þ.m.t. opinberar tilkynningar eða fréttatilkynningar. Hvort kerfi fyrir sig skal leitast við að semja fyrir fram við 

hitt kerfið um skilmála að því er varðar kynningar, samantektir og aðrar upplýsingar til stuðnings.

19. Ef þess er óskað skal hvort kerfi fyrir sig veita, eða aðstoða hitt kerfið við að skipuleggja, þá hagnýtu aðstoð eða 

ráðleggingar, sem kann að verða óskað eftir, til að fjalla um kröfur um tryggingar, m.a.:

a) ráðleggingar um lagaleg atriði, gjaldþrot og reikningsskil,

b) þýðingaþjónustu,

c) sérfræðiálit (t.d. um viðskiptareglur),

d) orðalag og sendingu upplýsinga eða umsóknareyðublaða, boð um tryggingar og

e) aðferðir við greiðslur til kröfuhafa.

20. Til að taka af allan vafa gilda ákvæði málsgreina 18. og 19. óháð því hvort aðildarfyrirtækið, sem um er að ræða, 

hefur gengið inn í kerfi gistiríkisins.

KRÖFUR Á HENDUR KERFIGISTIRÍKISINS

21. Keríi heimaríkis gjaldþrota aðildarfyrirtækis (sem hefur gengið inn í kerfi gistiríkisins) skal stjóma meðferð krafiia 

um tryggingar og skal bera ábyrgð á að hafa samband við kröfiihafa (gera þeim grein fyrir málsmeðferð þegar kröfur 

eru lagðar fram og veita þeim upplýsingar um hvort kerfi fyrir sig) annaðhvort beint eða fyrir milligöngu skiptastjóra 

eða þriðju aðila (ef við á). Kerfi heimaríkis skal, nema annað sé samþykkt, leggja fram og senda umsóknareyðublað til 

allra þekktra eða hugsanlegra kröfuhafa sem verða beðnir um að tilgreina sérstaklega kröfur á hendur útibúum í gistiriki 

og heimaríki aðildarfyrirtækisins. Kerfi heimaríkisins skal fyrst taka ákvarðanir lun kröfur (þ.m.t. að greiða tryggingar,



ef við á). Kerfi heimaríkisins skal reglulega veita kerfi gistiríkisins upplýsingar um framvindu krafna, m.a. fjölda 

kröfuhafa og deili á þeim, ákvarðanir, greiðslur og tilgreina sérstaklega þá kröfuhafa sem gastu haft kröfur á hendur 

kerfi gistiríkisins (hvað það varðar mun kerfi heimaríkisins veita frekari þess háttar upplýsingar sem kerfi gistiríkisins 

mun óska eftir með réttmætum hætti). Til að taka af allan vafa gildir þessi málsgrein ekki ef kröfuhafi óskar ekki eftir 

að leggja inn umsókn til kerfís gistiríkisins.

22. Ef kerfi heimaríkis tilgreinir kröfuhafa, sem hefiir eða kann að hafa kröfu á hendur aðildarfyrirtæki í gistiríkinu og 

aðildarfyrirtækið hefur gengið inn í kerfi gistiríkisins, skal kerfi heimaríkisins senda kerfi gistirikisins afrit af 

umsóknareyðublaði kröfunnar, ákvörðun þess og fylgiskjöl. Kerfi gistiríkisins skal síðan annast mál þessa kröfiihafa og 

greiða tilskildar viðbótartryggingar. Kerfi gistiríkisins skal tilkynna kerfi heimaríkisins um niðurstöðu málsmeðferðar 

og láta í té afrit af ákvörðun sinni og fylgiskjölum

23. Hvort kerfi fyrir sig skal beita eigin reglum, aðferðum og lögum þegar það fjallar um kröfur um tryggingar, einnig 

þegar það tilkynnir kröfuhöfum um gjaldþrota aðildarfyrirtæki, fær upplýsingar um kröfur og aðildarfyrirtækið og 

staðfestir kröfur, með fyrirvara um rétt kerfis gistirikisins til að leggja markmið og reglur, sem almennt er beitt, sem 

skyldu á aðildarfyrirtæki og kröfuhafa. Ef kerfi, sem beitir eigin reglum, aðferðum og lögum, tilgreinir atriði, sem gæti 

haft efnisleg áhrif á kröfur sem hitt kerfið kann að greiða, m.a. hvað varðar tryggingarfjárhæðina, skal það leitast við að 

tilkynna hinu kerfinu um það, svo fljótt sem unnt er, og komast að samkomulagi um aðferð við málsmeðferð.

24. Þótt hvort kerfi fyrir sig beiti eigin málsmeðferð og staðfesti kröfiir samkvæmt eigin áætlunum geta kerfin fallist á 

að annað kerfið muni bera upp slíkar fyrirspumir og staðfestingar fyrir hönd hins.

25. Alla jafiia mun hvort kerfi fyrir sig bera ábyrgð á að sjá um greiðslur til kröfuhafa sem hafa kröfur á hendur 

aðildarfyrirtæki. Þó geta kerfin fallist á, með skilmálum sem samið verður um, að því er varðar einhverja tiltekna kröfu 

eða kröfur eða tiltekið aðildarfyrirtæki, að annað kerfið muni sjá um greiðslur til kröfuhafa fyrir hönd hins kerfisins.

26. Ef um ræðir kröfur í tengslum við innstæður mun hvort kerfi fyrir sig, þegar það ákvarðar kröfumar með þeim hætti 

og í þeirri röð sem lýst er hér að framan, ákveða hvort og (ef svo er) að hve miklu leyti réttur til skuldajöfiiunar liggur 

fyrir varðandi slíkar innstæður og skal tilkynna hinu kerfm um beitingu skuldajöfiiunar svo fljótt sem unnt er. Þegar 

ákvörðun er tekin um hvort og (ef svo er) að hve miklu leyti réttur til skuldajöfnunar er fyrir hendi skal hvort kerfi fyrir 

sig beita eigin reglum, aðferðum og lögum. Ef um ræðir ósamræmi milli aðferða og laga (eða ekkert slíkt er fyrir hendi) 

til að fastsetja eða ákvarða rétt til skuldajöfnunar skulu kerfin leitast við að leysa málið með samkomulagi.

FYRIRSVAR

27. Hvort kerfi fyrir sig mun, ef hitt kerfið óskar eftir því, sýna þá viðleitni sem eðlilegt má teljast til að fást við mál 

þriðju aðila í eigin lögsögu fyrir hönd hins kerfísins, t.d. að því er varðar:

a) að óska eftir og geyma skrár eða aðrar upplýsingar frá aðildarfyrirtæki eða skiptastjóra,



b) að taka saman og leggja fram skýrslur eða tilkynningar sem krafist er í þeirri lögsögu, m.a. kröfur til skiptastjóra, og 

framfylgja kröfu um að endurheimta kostnað vegna trygginga,

c) að sækja fundi með Qárfestum, fundi með lánardrottnum og fundi með eftirlitsaðilum og skiptastjórum.

Eftir því sem unnt er skulu kerfin hafa með sér almennt samráð með tilliti til þess að hvort kerfi um sig leggi fram 

kröfur og fylgi þeim eftir til að endurheimta kostnað vegna trygginga (annaðhvort frá aðildarfyrirtækinu sjálfu eða 

þriðja aðila).

ÝMISLEGT

28. Kerfin viðurkenna að nauðsynlegt kann að reynast að gera lagfæringar á þessu samkomulag í ljósi fenginnar reynslu 

og eru sammála um að endurskoða skilmála þess öðru hveiju.

Undimtað fyrir og fyrir hönd FSCS

31. október2006

Nafn: Loretta Minghella 

Starfsheiti: framkvæmdastjóri

Undirritað fyrir og fyrir hönd TIF

Nafn: Jónas Þórðarson 

Starfsheiti: framkvæmdastjóri



ORÐSKÝRINGAR

,JIeimaríki“: EES-ríkið þar sem aðildarfyrirtækið hefur starfsleyfi,

„Gistiríki“: EES-ríkið þar sem erlent útibú aðildaríyrirtækis er staðsett,

„gjaldþrot": Qárhagslegt (eða viðskiptalegt) ástand sem aðildarfyrirtæki kann að vera í eða lögbært yfirvald hefur 

ákvarðað að geti ekki uppfyllt skuldbindingar sinar vegna krafna Qárfesta og engar horfur eru á að geti gert það, eða ef 

dómstóll hefur kveðið upp úrskurð af ástæðum sem beinlínis eru tengdar fjárhagsaðstæðum aðildarfyrirtækisins sem 

hefur þau áhrif að fjárfestar geta ekki lagt fram krðfur á hendur því,

„Aðildarfyrirtæki": löggilt lánastofnun eða fjárfestingafyrirtæki sem viðskiptavinir geta átt bótaskyldar kröfur í,

,JCerfi“: FSCS og/eða TIF (eða sambærileg kerfi).


