
Ed. 699. Breyfin^aríillögur

við frumvarp til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbankans til að gefa út 
4. flokk (Serie) bankavaxlabrjefa.

Frá nefndinni.
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3.

4.
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Við 1. gr. Fyrir: »6 milíónum« komi: 3 miliónum.
— 1. — Fyrir: »5 árin« komi: 2 árin.
— 3. — orðist svo:

Auk veðskuldabqefa þeirra, sem veðdeildin fær frá lántak- 
endum, skal trygging fyrir veðdeildinni vera:
1. Varasjóður veðdeildarinnar.
2. Sameiginleg (solidarisk) ábyrgð lántakenda, er nemi alt

að lO°/o sbr. 8. gr.
3. Abyrgð landssjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna 1—3 skal gera það i þeirri 
röð, sem að ofan er greint.

— 4. — Fyrir: »vaxtamiðarnir« í upphafi annarar málsgreinar komi: 
vaxtamiðar, sem komnir eru i gjalddaga.

— 5. — Aftan við greinina hætisl: til afnota fyrir sjálfa sig.
— 7. — A eftir »skoðunargjörð« i næstsíðustu línu komi: af innan- 

hjeraðsmönnum.
- 9. — Fyrir: »500 kr.« komi: 300 kr.
— 10. — Niðurlag greinarinnar: »Veðdeildin hefir þó o. s. frv.« talli 

burt.
— 11. — Orðin: »og verði eigendaskifti — fyrir þessu gjaldi« falli 

burt.
— 13. — Orðin í 3. línu að neðan: »eða gjald við sölu (sbr. 11. gr.) 

eigi er greitt« falli burt.
— 14. — Fyrir: »samþykkir. Þó« komi: samþykkir, þó.
— 17. — Síðasta linan falli burt.

Á eflir 17. gr. bætist inn í ný grein, er verður 18. gr. svohljóðandi:



Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er í bókum 
veðdeildarinnar, og getur þá bankastjórnin innkallað band- 
hafa brjefsins með 12 mánaða fyrirvara, með auglýsingu, er 
birt sje þrisvar sinnum samfleytt i blaði þvi á íslandi, er 
flytur opinberar auglýsingar og í Rikistíðindunum í Kaup- 
mannaböfn. Ef enginn gefur sig fram með brjefið i tæka 
tið, getur bankastjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda 
þess nýtt bankavaxtabrjef með sömu upphæð, sem það, er 
glataðist, án þess nokkur annar, er bankavaxtabrjefið kann 
að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur 
bankanum. — Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir 
almennum lögum,

Greinatalan breytist eflir þessu.
14. - 18. gr.
15. — 20. —

16. — 22. —

er verður 19. gr. Fyrir: »vöxtum« í 3. linu komi: vaxtamiðum. 
erverður 21. gr. Fyrir: »bankanum« i 4. linu komi: veðdeild- 
inni. Fyrir: »Bankinn« i 5. línu komi: Veðdeildin. .
er verður 23. gr. Fyrir: »6000 krónur« komi: 4000 krónur.

17. Við sömu grein. Fyrir: »alt að 300 kr.« komi 250 kr.


