
Jid. 355. Frnmvarp

til laga um heim ild fyrir veðdeild  Landsbanka íslands til að gefa út nýja 
flokka (seríur) bankavaxtabrjefa.

(E ftir  2. umr. i N d  ).

1. gr.
Veðdeild  Landsbankans skal vera heim ilt að gefa út bankavaxtabrjef, 

alt að 10 m iljónum  króna. Vaxtabrjefunum má skifta i flokka, og nefnist sá 
þeirra, er fyrst kemur til fram kvæmda, 5. flokkur veðdeildarinnar og hinir í 
áframhaldandi töluröð þar á eftir. F járm álaráðherra ákveður, hvenær hverjum  
flokki skuli lokið, er stjórn Landsbankans hefir gert tillögur um það. Heim ilt 
er, með sam þykki fjárm álaráðherra, að hafa 2 flokka m eð mismunandi vöxt- 
um starfandi i senn. En eigi má hvor flokkur þá vera stærri en 3 m iljónir 
króna. Fvrstu Qögur árin eftir að 5. flokkur er settur á stofn veitist tillag 
til þessara veðdeildarflokka úr rikissjóði, 8000 kr. á ári.

2. gr.

Veðdeild in gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), 
en nafnskrá má þau i bókum bankans. Stjórn Landsbankans kveður á um 
lögun, útlit og fjárhæð bankavaxtabrjefanna. F járm álaráðberra og bankasljórar 
Landsbankans undirskrifa bankavaxtabrjefin.

A ldrei má gefa meira út a f bankavaxtabrjefum  en nemur fjárhæð 
þeirri, er veðdeildin  á í veðskuldabrjefum.

3. gr.

Auk veðskuldabrjefa þeirra, sem veðdeildin  fær frá lántakendum, skal 
trygging fyrir vaxtabrjefum  þessara flokka vera:

1. Varasjóður hvers flokks.
2. Sameiginleg ábyrgð lántakenda, er nemi alt að 10%, sbr. 8. gr.
3. Ábyrgð rikissjóðs.
E f taka þarf til trygginganna 1—3, skal gera það i þeirri röð, sem að 

ofan er greint.
4. gr.

1 reglugerð fyrir hvern flokk, er bankastjórnin semur og ráðherra stað- 
festir, skal ákveðið, hversu háum vöxtum  skuli svarað a f bankavaxtabrjefun- 
um og hvar þeir skuli greiðast, svo og hvernig haga skuli auglýsingum um 
greiðslu þeirra.

Vaxtam iðar, sem kom nir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum  g jö ldum  til rikissjóðs, og skulu gjaldheim tum enn 
ríkissjóðs innleysa þá, e f þeir hafa fje fy rir hendi, er greiðast á í rikissjóð.



5. gr.

Veðdeild in er undanþegin öllum tekjuskatti, útsvari, stim pilgjald i og 
öðrum sköttum. Svo á hún rjett til að fá ókeypis eigna- og veðbókarvottorð, 
til afnota fyrir sjálfa sig.

6. gr.

F je veðdeildarflokkanna má lána gegn veði i jarðeignum , erfðafestu- 
löndum og húseignum m eð lóð í kaupstöðum og verslunarstöðum, en gegn 
veði í húseignum því aðeins, að þær sjeu vátrygðar í vátryggiugarstofnun, er 
bankastjórnin tekur góða og gilda.

Lánsuppbæð má ekki fara fram úr */* a f virðÍDgarverði fasteignarinnar.
Ennfrem ur er heim ilt að veita lán bæjar-, sýslu- og sveitarfjelögum.

7. gr.

E ignir þær, sem veðdeildarflokkarn ir taka að veði, skal á kostnað lán- 
þega virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð fyrir flokkana. í  
reglugerðinni má meðal annars ákveða, að stjórn Landsbankans m egi nefna 
til þá menn, er virða skuli veðin, og að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sú er í 
hlut á, samþykki virðinguna. Svo skal lántakandi, að minsta kosti á hverjum 
5 ára fresti, meðan lánið stendur, sýna skírteini, sem bankastjórnin tekur gild 
fyrir þvi, að veðið hafi eigi rýrnað í verði, svo að veðdeildarflokknum  geti 
verið nein hælta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda bankastjórn Lands- 
bankans þetta skírteini, má stjórn bankans láta skoðunargerð a f innanbjeraðs- 
mönnum fram fara á kostnað lántakanda.

8. gr.

Lántakendur veðdeildarflokkanna skulu, auk þess að bera ábyrgð á 
sinum eigin skuldum, ábyrgjast sameiginlega (in  so lidum ) skuldbindingar 
hvers flokksins, þó eigi meira en 10°/» a f þvi, sem lán þeirra námu á síðasta 
gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar. Skal i reglugerð deildarinnar 
ákveða, hvenær gripa skuli til þessarar sameiginlegu ábyrgðar og hvernig henni 
að öðru leyti skuli vera fy rir kom ið.

9. gr.
E igi má lána nema gegn 1. veðrjetli. Minsta Ián skal vera 300 kr., og 

skulu lán jafnan standa á hundraði króna.
Lánstím inn má vera alt að 40 árum, sje veðið jarðeign  eða vandað 

steinsteypuhús eða steinhús, og alt að 30 árum, sje veðið vandað timburhús. 
Sje lánið bæjarlán, sýslulán eða sveitarlán, skal því Iokið á eigi lengri tíma 
en 40 árum.

10. gr.

Lán þau, sem veðdeild in  veitir, má hún greiða í bankavaxlabrjefum  
sinutn eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjett til að heimta, að banka-



stjórnin annist um að kom a bankavaxtabrjefunum i gjaldgenga peninga end- 
urgjaldslaust, ef þess er kostur, en borga verður hann kostnað þann, sem af 
því leiðir, og verðfall.

Yeðdeild in  hefir þó jafnan rjett til að greiða lánin í peningum með 
þeirri upphæð, sem hún getur fengið fyrir þau, að frádregnum öllum  kostnaði. 
Semja má um sölu bankavaxtabrjefa þessara flokka fyrir fram  í einu eða fleiru 
lagi, enda samþykki fjármálaráðherrann söluverðið.

11. gr.

H ver lántakandi skal greiða l°/o a f lánsupphæðinni í varasjóð flokksins 
um leið og hann tekur lánið.

Þó er heim ilt að ákveða i reglugerð, að lántökugjaldið greiðist í tvennu 
eða fernu lagi.

Heim ilt er veðdeildinni v ið  hver eigendaskifti að heimta lánið borgað 
aftur að öllu  eða nokkru leyti.

Verði eigendaskifti að fasteign, sem veðsett er veðdeildinni, skal kaup- 
andi þegar um leið og kaupin gerast tilkynna veðdeildinn i eigendaskiftin.

12. gr.
Y ilji nýr kaupandi taka að sjer greiðslu á láni úr þessum flokkum, 

skal hann leila samþykkis Landsbankastjórnarinnar um það. Samþykki bún, 
að hinn nýi kaupandi taki lánið að sjer, skal hann innan 6 mánaða frá kaup- 
degi sanna eignarrjett sinn fyrir bankastjórninni og taka lánið að sjer.

13. gr.

Lánum  þeim , sem veðdeildin  veitir, má hún ekki segja upp, meðan 
lánþegi gegnir að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefir undirgengist. En 
e f ákvæ ðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið  gengur 
svo 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 m eð í 
matinu, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköttum eður afgjöldum , er ganga 
fyrir kröfu veðdeildarinnar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka lán að sjer, 
er bankastjórninni heim ilt að telja eftirstöðvar lánsins kom nar i gjalddaga 
undir eins án uppsagnar.

14. gr.

Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 
til að borga kostnað við  þessa flokka og til varasjóðs i einu lagi með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við flokk- 
ana og til varasjóðs er V* °/# a ár'  a* upphæð lánsins eins og það var fyrir 
hvern gjalddaga. Á  ákveðnum gjalddögum  má hver lántakandi, án undan- 
genginnar uppsagnar, greiða aukaafborganir a f skuld sinni, þó svo, að ávalt 
standi á 100 krónum, eða endurborga hana að öllu leytí. Gjald þetta má hann 
greiða m eð bankavaxtabrjefum hlutaðeigandi flokks eftir ákvæðisverði þeirra.



Á  öðrum  tíma árs má og borga lán að fullu, e f bankastjórnin samþykkir, þó 
þvi aðeins, að það sje veðdeildarílokknum  að skaðlausu.

15. gr.

Heim ilt er í reglugerð að ákveða dráttarvexti a f afborgunum  og vöxt- 
um, sem ekki greiðast á gjalddaga.

16. gr.

A fborgunum  þeim  og endurborgunum, er greiddar eru i peningum á 
hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabrjef þau, er hlutaðeigandi 
veðdeildarflokkur hefir gefið út, eltir hlulkesti, sem notarius publicus hefir 
umsjón m eð og fram  fer í viðurvist tveggja m anna; annan kveður ráðherra 
til þess, hinn bankastjórnin. Þá er hlutkesti hefir fram farið, skal auglýsa með 
9 mánaða fyrirvara tölurnar á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa kom ið 
til innlausnar, og á hverjum  gjalddaga þau verði útborguð. Nánari ákvæði 
um auglýsingar þessar skal setja i reglugerð veðdeildarflokkanna. Bankinn má 
og á þann hátt og m eð þeim  fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef 
i stærra stil.

17. gr.

Eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn þvi að 
afhenda þau m eð vaxtam iðum , er þeim  fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól 
þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti a f höfuðstóln- 
um upp frá þvi. Sama rjett hafa handhafar brjefanna, þótt eigi sjeu eigendur.

18. gr.

Höfuðstóll og vaxtafje, sem kom ið er i gjalddaga til útborgunar, renn- 
ur í varasjóð hlutaðeigandi veðdeildarflokks, sje þess eigi vitjað innan 20 ára 
frá gjalddaga.

19. gr.

Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum  veðdeildarinnar, 
og getur þá bankasfjórnin innkallað handhafa brjefsins m eð 12 mánaða fyrir- 
vara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt i blaði þvi á íslandi, 
er flytur opinberar auglýsingar, og i samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, 
þar sem ætla má, að brjefin sjeu í umferð. Ef enginn gefur sig fram m eð 
brjefið i tæka tíð, getur bankastjórnin útgefið handa hinutn skráða eiganda 
þess nýtt bankavaxtabrjef m eð 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.

20. gr.

Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hata verið m eð hlutkesti, eða hafa 
verið notuð til að borga eða afborga lán, má eigi fram ar setja i veltu, heldur



skal ónýta þau undir eins ásamt vaxtam iðum  og stofnum (talons) þeirra, á 
þann hátt, að þau m eð þvi verð i ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirslu 
deildarinnar, og skal svo við  lok næsta reikningsárs brenna þau i viðurvist 
endurskoðenda ásamt vaxtam iðum  þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

21. gr.

Vaxtam iða og vaxtabrjef, sem kom in eru í gjalddaga, skal Taorga út í 
veðdeildinni i Reykjavík.

í reglugerð veðdeildarflokkanna skal ákveða, á hvern hátt borga skuli 
út erlendis vaxtam iða og bankavaxtabrjef, sem kom in eru i gjalddaga.

22. gr.

Þegar lán er kom ið í gjalddaga (sbr. 13. gr.), hefir veðdeildin heim ild 
til að láta selja veðið  v ið  opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða 
fjárnáms samkvæmt ákvæðum i tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 
1847, 10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, e f þörf er á. —  
Veðdeild in þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd v ið  uppboðið, og skal 
þar ekki taka m ótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins 
konar dómsskoti.

Veðdeild in  hefir aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjett og 
kom in í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að böfða mál til endurgjalds á 
öllu þvi, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum  málskostnaði að skað- 
lausu. Veðdeild in getur löglega sam ið svo um við  skuldunauta sína, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi fram  fara i skrifstofu uppboðshaldara.

23. gr.

F je óm yndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 
viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef þessara veðdeildarflokka, 
en þó eigi hærra verð i en skráðu gangverði, og aldrei hærra en ákvæðisverð 
þeirra er.

24. gr.

Þá er lok ið er skuldbindingum hvers þeirra veðdeildarflokka, er stofn- 
aðir verða samkvæmt lögum þessum, rennur varasjóður hans til næsta flokks, 
og svo áfram. Þegar lok ið  er skuldbindingum síðasta flokksins, rennur vara- 
sjóðurinn til þess eða þeirra veðdeildarflokka eða veðlánastofnana, sem stofn- 
setf verða til að halda áfram veðlánastarfseminni eftir að lokað er síðasta 
flokki samkvæmt þessum lögum. Verði slíkum nýjum flokkum  eða veðlána- 
stofnunum fengin aðgreind starfssvið, skiftist varasjóðurinn m illi þeirra, svo 
að hvert starfssvið njóti rjettrar ítölu þeirrar, er varasjóðnum hefir þaðan aflast.

25. gr.

Ríkisstjórninni skal heim ilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 
3 m iljónum  króna f bankavaxtabrjefum, er gefin verða út samkvæmt lögum



þessum. Vaxtabrjef þau, er ríkisstjórnin kaupir samkvæmt þessu, skulu vera 
flokkur út a f fyrir sig, og skal haga vöxtum brjefanna, verð i þeirra og tima- 
lengd útlána úr flokknum eftir lánskjörum  þeim , er rikissjóður fær, svo að 
hann verði skaðlaus af.

Verði ríkissjóður fyrir gengistapi a f þessum viðskiftum, skal varasjóður 
flokksins, er skuldbindingum hans verður lok ið að öðru leyti, ganga til þess 
að endurgreiða rikissjóði slikt tap.

26. gr.

Veðdeildinni skal stjórnað a f stjórn Landsbankans, og reikningar henn- 
ar endurskoðaðir a f endurskoðendum þess banka. F yrir  bókfærslu, reiknings- 
hald og til annars nauðsynlegs kostnaðar má greiða alt að 8000 krónum. T il 
endurskoðenda má verja 500 kr. til hvors.

27. gr.

Lög  þessi ganga i gildi nú þegar.


