
Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

13. mars 2019

Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 637. mál á 149. löggjafarþingi

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds)

Með frumvarpi þessu er lagt til að almennt iðgjald til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta 
(TIF) verði lækkað úr 0,225% af iðgjaldagrunni á ársgrundvelli í 0,16%

Hagsmunasamtök heimilanna taka ekki sérstaka afstöðu til þess hvort hlutfallið eigi að gilda. Ástæða 
þess er sú að hvorugt þeirra kemst nærri því að standa undir þeim skuldbindingum sem myndu falla 
á tryggingarsjóðinn ef á það reyndi í bankahruni. Tryggingarkerfi innstæðna eins og það er sett fram í 
EES-reglum er í raun ósjálfbært í eðli sínu, sem var ein af meginástæðum þess að innstæðum var 
veittur forgangur við slitameðferð með lögum nr. 125/2008 (svokölluðum "neyðarlögum"). Þetta sést 
vel ef tekið er sem dæmi að í árslok 2017 námu tryggðar innstæður tæpum 1.295 milljörðum kr. 
samkvæmt hagtölum Seðlabanka Íslands. Á sama tíma námu eignir innstæðudeildar 33,6 milljörðum 
kr. samkvæmt ársreikningi TIF 2017, eða einungis 2,6% af heildarfjárhæð tryggðra innstæðna.

Nýju bankarnir, sem voru stofnaðir á grunni þeirra föllnu, hafa gefið í talsverðum mæli út svokölluð 
sértryggð skuldabréf, en með þeim eru tekin veð í eignum banka sem ganga framar forgangskröfum í 
slitum. Þetta er óviðunandi þar sem því meira af eignum banka sem eru settar að veði, þeim mun 
minna af þeim verður til skiptanna ef til slitameðferðar kemur. Þannig er hagsmunum innstæðuhafa 
stefnt í hættu með veðsetningu eigna innlánsstofnana til kröfuhafa þeirra. Ekki síst ef þegar á það 
reynir, hafi þeir veðsett allar bestu eignir sínar og eftir standi aðeins lakari eignir.

Á þessu er til einföld lausn sem er sú að kröfum Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, verði 
veitt lögveð í eignum viðkomandi fjármálafyrirtækis. Sjá nánar í umsögn samtakanna um þskj. 1012 - 
581. mál. 144. löggj. (Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta).1
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Virðingarfyllst, 
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna,

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, formadur@heimilin.is Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@heimilin.is

1 2. málsl. 3. mgr. 10. gr. laga nr. 98/1999 orðist svo: Krafa sjóðsins nýtur lögtaksréttar og lögveðsréttar sem 
gengur framar samningsveðum og er jafnframt aðfararhæf án undangengins dóms eða sáttar.
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