
Ed. 675. Frnmvarp

til laga um beimild fyrir veðdeild Landsbankans til að gefa út 4. flokk (Serie) 
bankavaxtabrjefa.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út 4. flokk 

(Serie) bankavaxtabrjefa, alt að 3 milíónum króna. Fyrstu 2 árin, eftir að 
veðdeildarflokkur þessi er settur á stofn, veitist tillag til hans úr landssjóði 
5000 kr. á ári.

2. gr.
Veðdeildirf gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), 

en nafnskrá má þau í bókum bankans. Stjórn Landsbankans kveður á um 
lögun, útlit og fjárhæð bankavaxtabrjefanna. Ráðherra íslands og bankastjórar 
Landsbankans undirskrifa bankavaxtabrjefln.

Aldrei má gefa meira út af bankavaxtabrjefum, en nemur fjárhæð þeirri, 
er veðdeildin á í veðskuldabrjefum.

3. gr.
Auk veðskuldabrjefa þeirra, sem veðdeildin fær frá lántakendum, skal 

trygging fyrir veðdeildinni vera:
1. Varasjóður veðdeildarinnar.j
2. Sameiginleg (solidarisk) ábyrgð lántakenda, er nemi alt að 10%, sbr. 8. gr.
3. Ábyrgð landssjóðs.



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

4. gr.
í reglugjörð fyrir veðdeildina, er bankastjórnin semur og ráðherra stað- 

festir, skal ákveðið, hversu háum vöxtum skuli svarað af bankavaxtabrjefunum 
og bvar þeir skuli greiðast, svo og hvernig baga skuli auglýsingum um 
greiðslu þeirra.

Vaxtamiðar, sem komnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkning- 
ar sköttum og öðrum gjöldum til landssjóðs, og skulu gjaldheimtumenn 
landssjóðs innleysa þá, ef þeir hata fje fyrir bendi, er greiðast á i landssjóð.

. 5- gr.
Veðdeildin er undanþegin öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og 

öðrum sköttum. Svo á hún rjett til að fá ókeypis eigna- og veðbókarvottorð, 
til afnota fyrir sjálfa sig.

6. gr.
Fje veðdeildarinnar má lána gegn veði í jarðeignum, erfðafestulöndum 

og húseignum með lóð i kaupstöðum og verslunarstöðum, en gegn veði í 
húseignum því að eins, að þær sjeu vátrygðar i vátryggingarstofnun, er banka- 
stjórnin tekur góða og gilda.

Lánsupphæðin má ekki fara fram úr belmingi af virðingarverði fast- 
eignarinnar.

7. gr.
Eignir þær, sem veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða 

á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugjörð fyrir veðdeildina. í reglu- 
gjörðinni má meðal annars ákveða, að stjórn Landsbankans megi nefna til þá 
menn, er virða skuli veðiu, og að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sú er í hlut á, 
samþykki virðinguna. Svo skal lántakandi, að minsta kosti á bverjum 5 ára 
fresti meðan lánið stendur, sýna skirteini sem bankastjórnin tekur gild fyrir 
því, að veðið hafi eigi rýrnað i verði, svo að veðdeildarflokknum geti verið 
nein bætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda bankastjórn Lands- 
bankans þetta skirteini, má stjórn bankans láta skoðunargjörð af innanhjer- 
aðsmönnum fram fara á kostnað lántakanda.

8. gr.
Lántakendur veðdeildarinnar skulu, auk þess að bera ábyrgð á sinum 

eigin skuldum, ábyrgjast sameiginlega (in solidum) skuldbindiugar veðdeild- 
arinnar, þó eigi meira en 10% af þvi, sem lán þeirra voru á síðasta gjald- 
daga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar; skal í reglugjörð deildarinnar á- 
kveða, hvenær gripa skuli til þessarar sameiginlegu ábyrgðar, og bvernig benni 
að öðru leyti skuli vera fyrir komið.

9- gr-
Eigi má lána nema gegn 1. veðrjetti. Lánsuppbæðin út á einstaka 

fasteign má eigi hærri vera en 50 þúsund krónur, og minsta lán sem veðdeild- 
in veitir, skal vera 300 kr., og skulu lán jafnan standa á hundraði króna.



Lánstiminn má vera alt að 40 árum, sje veðið jarðeign, alt að 35 ár- 
um, sje veðiðvandað steinsteypuhús eða steinhús, og alt að 25árum, sje veðið 
timburhús. Sje lánið bæjarlán, sýslulán, eða sveitarlán, skal því lokið á eigi 
lengri tíma en 40 árum.

‘ 10.gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, má hún greiða i bankavaxtabrjefum 

sinum eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjett til að heimta, að banka- 
stjórnin annist um að koma bankavaxtabrjefunum í gjaldgenga peninga end- 
urgjaldslaust, ef þess er kostur, en borga verður hann kostnað þann, sem af 
því leiðir og verðfall.

lt gr.
Hver lántakandi skal greiða l°/o af lánsupphæðinni i varasjóð deildar- 

innar um leið og hann tekur lánið.
Heimilt er veðdeildinni við hver eigendaskifti að heimta lánið borgað 

aftur að öllu eða nokkru leyti.

12.gr.
Vilji nýr kaupandi taka að sjer lán til veðdeildarinnar, skal hann leita 

samþykkis Landsbankastjórnarinnar um það. Samþykki hún, að hinn nýi 
kaupandi taki lánið að sjer, skal hann innan 6 mánaða frá kaupdegi sanna 
eignarrjett sinn fyrir bankastjórninni og taka lánið að sjer.

13. gr. * ** .
Lánum þeim, sem veðdeildin yeitir, má hún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefir undirgengist. En 
ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur 
syo úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi 
skuldunautur ekki vátrygðum húseignum, er að veði eru, og talin eru með í 
matinu, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköttum eður afgjöldum, er ganga 
fyrir kröfu veðdeildarinuar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka lán að sjer, 
er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar i gjalddaga 
undir eins, án uppsagnar.

14-
Skuldunautar véðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við deildina og til varasjóðs i einu lagi með jafnri upp- 
hæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við deildina 
og til varasjóðs er Va’/o á ári af upphæð lánsins, eins og það var fyrir hverri 
gjalddaga. Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar 
uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó ekki minna en 100 kr. i 
einu, eða endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann greiða með 
bankavaxtabrjefum veðdeildarinnar eftir ákvæðisverði þeirra. Á öðrum tíma 
árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó því að eins, að 
það sje veðdeildinni að skaðlausu.



15. gr.
Afborgunum þéim og endurborgunum, er greiddar eru i peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabrjeí þau, er veðdeildin 
hefur geflð út, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefur umsjón með og 
fram fer í viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra til þess, hinn 
bankastjórnin. Þá er hlutkesti hefur fram farið, skal auglýsa með 9 mánaða 
fyrirvara tölurnar á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið tii innlausnar, 
og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Nánari ákvæði um auglýsingar 
þessar skal setja i reglugjörð veðdeildarinnar. Bankinn má og á þann hátt 
og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef i stærra stil.

16. gr.
. Handbafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta 

gegn þvi að afhenda þáu með vaxtamiðnm, er þeim fylgja, fengið útborgaðan 
höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af 
höfuðstólnum upp frá þvi.

17. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er i gjalddaga til útborgunar, renn- 

ur i varasjóð veðdeildarinnar,. sje þess eigi vitjað innan 20 ára frá gjalddaga.

18. gr.
Nú glatast bankavaxtaðrjef, sem nafnskráð er i bókum veðdeildarinn- 

ar, og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 12 mánaða 
fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í blaðí því á 
íslandi, er flytur opinberar auglýsingar og i Rikistiðindunum i Kaupmanna- 
höfn. Ef enginn gefur sig fram með brjefið í tæka tið, getur bankastjórnin 
útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýlt bankavaxtabrjef með sömu upp- 
hæð, sem það, er glataðist, án þess nokkur annar, er bankavaxtabrjeflð kann 
að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum. — Um 
ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir almennum lögum.

19. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa 

verið notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur 
skal ónýta þau undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á þann 
hátt, að þau með þvi verði ógild, og leggja þau til geymslu i fjárhirslu deild- 
arinnar, og skal svo við lok næsta reikningsárs brenna þau i viðurvist éndúr- 
skoðenda ásamt vaxtamiðum þeim, ér innleystir hafa verið það reikningsár.

20. gr.
Vaxtamiðar og vaxtabrjef, sem komin eru i gjalddaga, skal borga út i 

veðdeildinni i Reykjavik.
í reglugjörð bankans skal ákveða, á hvern hátt borga skuli út erlendis 

vaxtamiða og bankavaxtabrjef, sem komin eru i gjalddaga.



21. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga (sbr. 13. gr.), befir veðdeildin heimild 

til að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms sáttar eða 
fjárnáms samkvæmt ákvæðum i tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 
1847, 10. gr., eða láta leggja það veðdeiidinni út til eignar, ef þörf er á. — 
Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sina hönd við uppboðið, og skal 
þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins 
konar dómsskoti.

Veðdeildin hefur aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjett og 
kdmin i gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefur skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. 
Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sina, að uppboð á 
veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðshaldara.

22. gr.
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 

viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef veðdeildarinnar, en þó 
eigi hærra verði en ákvæðisverð þeirra er, eða sjeu bankavaxtabrjefin verðlögð 
í erlendum kauphöllum, þá eigi hærra verði en siðasta verðlag á þeim þar, 
er menn vita um i Reykjavik.

23. gr. •
Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn Landsbankans, og reikningar henn- 

ar endurskoðaðir af endurskoðendum þess banka. Fyrir bókfærslu, reiknings- 
hald og til annars nauðsynlegs kostnaðar má greiða alt að 4000 krónur. Til 
endurskoðenda má verja 250 kr. til hvors.


