
Nd. í>8. Fruinvarp

til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 1885, og lögum 
um breylingar á þeim lögum 9. júli 1909.

Flutningsm. Björn Kristjánsson.

1- gr-
Starfssvið Landsbanki íslands hefir þessi störf á hendi:

bankans 1. að taka við peningum sem innláni, eða með sparisjóðskjörum, á
dálk eða hlaupareikning.

2. að selja og kaupa verðbréf, vixla, tékk, og ávísanir, hvort sem 
eiga að greiðast hér á landi eða erlendis, og hvort sem útgefið er 
af bankanum sjálfum eða öðrum; útlenda peninga, bankaseðla, 
bréfpeninga og arðberandi verðbréf.

3. að lána fé gegn tryggingu í fasteign.
4. að lána fé gegn handveði eða sjálfskuldarábyrgð.
5. að veita lán sveitum, sýslum og bæjarfélögum hér á landi, gegn 

ábyrgð sveita, sýslu, eða bæjarfélaga,
(5 . að veita lánstraust gegn handveði, sjálfskuldarábyrgð, fasteignaveði 

eða víxlum.
7. að innheimta skuldir, víxla, tékka, ávísanir og þesskonar.



2. gr.
Bankinn má taka lán gegn tryggingu í sjálfs sín eignum. Fyrirmæli 

um tilhögun 
3. gr. á atarfsemi

Nákvæmari reglur og fyrirmæli um alla tilhögun á störfum bank- 
ans verða ákveðin með reglugerð, er ráðherra setur.

4. gr.
Auk útibúa þeirra, sem Landsbankinn þegar heflr sett á stofn, má 

hann með samþykki ráðherra setja á stofn aukabanka eða framkvæmd- 
arstofur innanlands og erlendis.

Útibú 
bankans

5. gr.
Nú glatast viðtökuseðill gefinn fyrir innláni, eða viðskiftabók veitt Onýting 

fyrir sparisjóðsinnlagi, og getur þá stjórn bankans stefnt til sín hand- glataðra 
hafa þessa viðtökuseðils eða viðskiftabókar með 6 mánaða fyrirvara, banka- 
og birt stefnuna þrisvar sinnum samfleytt í tiðindum þeim, er flytja vaxtabréfa 
skulu stjórnarvalda auglýsingar hér á landi, og ef enginn hefir sagt til 
sín, áður en fyrirvarinn er liðinn, getur hún greitt þeim manni upp- 
hæðina, sem fengið hefir viðtökuseðilinn eða viðskiftabókina, án þess 
nokkur annar, er viðtökuseðillinn eða viðskiftabókin kann að hafa verið 
afsöluð, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.

6. gr.
Fé ófullráða manna og almannastofnana má um stundarsakir setja Fé Ófull- 

á vöxtu í bankann, þangað til því verður komið á vöxtu gegn veði iráða manna 
fasteignum eða á annan lögmætan hátt. má ávaxta

í bankanum 
7. gr.

Fé það er lagt hefir verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er und- Undanþága 
anþegið kyrsetning og löghaldi meðan það stendur þar. kyr-

setning og 
„ löghaldi
8. gr.

Bankinn getur löglega samið svo við skuldunauta sína, að þeir Heimild til 
taki upp i veðskuldabréf sin til bankans ákvæði það, er getur um i að beita 
tilskipun 18. febrúar 1847 10. gr. um fé ómyndugra á íslandi. lögum 18.

febr. 1847 
9- gr.

Eigi missir bankinn kröfu sina þó veðið glatist fyrir óhapp. Um glÖtuð 
veð 

10. gr.
Bankinn hefir rétt til að láta eigin þjóna sína selja verðbréf og Sala 

annað, sem hann hefir fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim handveðs 
stað, er þykir til þess fallinn, en aðvara skal hann veðsala um þetta í 
votta viðurvist með 8 daga fyrirvara.

Nú er veðsali ókunnur, eða menn vita eigi um heimili hans, þá 
skal bankinn stefna hlutaðeiganda með 14 daga fyrirvara, til að leysa



út veðið með auglýsingu í þeim tíðindum, sem birta skal i stjórnar- 
valda-auglýsingar.

Undanþága 
frá skatt- 

greiðslu

11- gr-
Bankinn er undanþeginn öllum sköttum, útsvari og stimpilgjaldi.

12. gr.
Gjaldgengi Seðlar bankans skulu vera gjaldgengir i landssjóð, banka, spari- 
seðla og sjóði og aðra ahnenna sjóði hér á landi, og eru manna á milli lög- 

vixlun legur gjaldeyrir með fullu ákvæðisverði.
þeirra í bankanum má fá seðlunum skift mót öðrum seðlum hans, en 

gegn smápeningum eftir því sem tök eru á.

13. gr.
Banka- f stjórn bankans eru 3 bankastjórar, er ráðherra skipar.
stjórnin Ráðherra getur vikið bankastjórum frá um stundarsakir, einum

eða fleirum, þegar honum þykir brýna nauðsyn tilbera, og að fullu og 
öllu, ef miklar eru sakir, en gera skal hann grein fyrir skriflega hvað 
veldur.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundar- 
sakir, ef bankastjóri forfallast, eða sæti hans verður óskipað að sinni. 
Eigi telst þó til forfalla, eða að sæti sé óskipað, þó bankastjóri sé fjar- 
verandi í erindum bankans, eða fái hvildartíma.

Aðsetur 
bankans

14. gr.
Aðsetur bankans er í Reykjavík og þar skulu bankastjórar eiga 

heima.

Hver annist 
dagleg störfmi,,i

15. gr.
Bankastjórar annast dagleg störf bankans.
Nákvæmari fyrirmæli um samband milli bankastjóranna sin í 
verða ákveðin i reglugerð þeirri er ráðherra setur.

. . , 16‘ gr’
Bókari, fé- Ráðherra skipar bókara og féhirði bankans og vikur þeim frá, 

hirðir, hvorttveggja eftir tillögum bankastjórnarinnar. Aðra starfsmenn skipar 
^tarfsmennb^HkngtjðpHÍH, Og Yjkur þejm frá; hún ræður starfstíma þeirra o. s. frv. 
UndirskriftMinst 2 úr bankastjórninni skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bank- 
bankastjóraann> ef 8efa skal nt eða framselja víxla, tékk eða ávísanir, önnur verð- 

bréf, eða aðrar skriflegar skuldbindingar. #
Kvittanir Kvittanir frá bankanum eru því að eins fullgildar, að féhirðir hafi 
bankansogritað undir þær, og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. 
útborgunar Féhirðir bankans má eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem 

skilyrði samþykki stjórnarinnar þarf til, nema að minsta kosti 1 úr banka- 
stjórninni samþykki.



17. gr.
Fyrsti og annar bankastjóri hafa í árslaun 6000 kr. hvor og þriðji 

bankastjóri 4000 krónur.
Bókari hefir að launum 3500 kr., og féhirðiróOOO kr., og berhann 

alla ábyrgð á mistalningu peninga. Núverandi féhirðir fái 1800 kr. 
persónulega launaviðbót meðan hann heldur staríinu.

Féhirði ber að setja hæfilegt veð, er ráðherra tiltekur.
Fyrverandi bankastjóri Tryggvi Gunnarsson fær 4000 krónur ár- 

lega sem ellistyrk.
Bankastjór-

18- §r- ar mega
Eigi mega bankastjórar bankans vera skuldskeyttir bankanum, oigi sklllda 

hvorki sem skuldunautar eða ábyrgðarmenn annará, og eigi mega þeir bnn^^am’ 
heldur hafa embættisstörf á hendi né aðra atvinnu. aðra

atvinnu
19- gr-

Stjórn hankans er ávalt skyld að veita ráðherra þá vitneskju um Eftirlitið 
hag hankans, sem honum þurfa þykir. Svo skal ráðherra láta rann- með 
saka allan hag bankans, að minsta kosti á hverjum 5 ára fresti, og ber bankanum 
landssjóður þann kostnað.

20. gr.
Starfsár bankans er almanaksár. Ársreikning bankans skal semja Starfsár 

svo snemma, að hann í síðasta lagi sé birtur 4 mánuðum eftir árslok, bankans Og 
í helztu blððum landsins. reikningslok

21. gr.
Utdrátt úr hinum úrskurðaða bankareikningi skal birta í B. deild Birting 

Stjórnartíðindanna. banka-
Þar að auki gefur stjórn bankans, eftir hvern ársfjórðung, ráð-reikningsins 

herra stutt yfirlit yfir hag bankans, sem og skal birtast þar.

22. gr.
Leggja skal i varasjóð árlega tekjuafgang bankans, að svo miklu Varasjóður 

leyti sem hagurinn ekki er færður yfir á næsta árs reikning. Ef reikn- og skifting 
ingsskilin bera með sér, að bankinn hafi tapað, ber varasjóður tapið, og fapS a 
er bankastjórninni heimilt að skifta tapi, hvort heldur er beint tap af ffeirí ár 
útlánum, útgjöld við lántökur, eða kostnaður við endurnj’jun seðla, nið- 
ur á 2 eða fleiri ár, ef slík útgjöld á einu ári fara fram úr helmingi 
ágóða bankans það ár.

23. gr.
Ef svo skyldi fara að bankinn yrði lagður niður, eða framkvæmd- bankinn 

ir bankans hætta að fullu, skal fyrst greiða öllum lánssölum bankans 'e9s^ niður. 
allar skuldakröfur þeirra, að undanskildum landssjóði sem lánssala að 
seðlaupphæð þeirri cr hann hefir lánað bankanum. Þær eignir, semþá



eru eftir, renna í landssjóð, og leysir hann siðan til sín hina útgefnu 
seðla með fullu ákvæðisverði.

24. gr.
Með lögum þessum er II., III., IV., V. og VI. kafli í lögum nr. 14, 

18. september 1885, svo og lög nr. 12, 9. júlí 1909, úr gildi numin.


