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Fylgiskjal I.
Óopinber þýðing – Enski textinn gildir

Lánssamningur
milli
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta á Íslandi
og
Íslands
og
umboðsmanna breska fjármálaráðuneytisins
dagsettur 5. júní 2009
Lánssamningur
SAMNINGUR ÞESSI, DAGSETTUR 5. JÚNÍ 2009, ER GERÐUR MILLI:
(1)

TRYGGINGARSJÓÐS INNSTÆÐUEIGENDA OG FJÁRFESTA Á ÍSLANDI,
sem er sjálfseignarstofnun sem stofnuð er samkvæmt íslenskum lögum („Tryggingarsjóður innstæðueigenda“), sem lántakanda,

(2)

ÍSLANDS („íslenska ríkisins“) sem ábyrgðaraðila og

(3)

„UMBOÐSMANNA BRESKA FJÁRMÁLARÁÐUNEYTISINS“ („breska
fjármálaráðuneytisins“ eða „lánveitandans“, í hlutverki sínu samkvæmt samningi
þessum sem lánveitandi) sem lánveitanda.

BAKGRUNNUR:
(A)

Tryggingarsjóður innstæðueigenda ábyrgist kröfur innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London á hendur Landsbankanum, samkvæmt lögum nr. 98/1999 sem
innleiddu tilskipun 94/19/EB. Trygging þessi tekur til allt að 20.887 evra fyrir hvern
innstæðueiganda hjá Landsbankanum í London.

(B)

Breski tryggingarsjóðurinn hefur greitt út tryggingar til meirihluta innstæðueigenda
hjá Landsbankanum í London vegna krafna þeirra á hendur Landsbankanum og
Tryggingarsjóði innstæðueigenda samkvæmt lögum nr. 98/1999 og í staðinn hafa
þessir innstæðueigendur Landsbankans í London framselt breska tryggingarsjóðnum
þessar kröfur. Ferlið sem unnið verður eftir við:
(i) uppgjör breska tryggingarsjóðsins (fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda) á þeim kröfum innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London sem
eftir standa á hendur Tryggingarsjóði innstæðueigenda samkvæmt lögum nr.
98/1999 og
(ii) uppgjör Tryggingarsjóðs innstæðueigenda á skuldbindingum sínum gagnvart
breska tryggingarsjóðnum,
verður tilgreint ítarlega í uppgjörssamningnum.

(C)

Sátt hefur náðst um að Tryggingarsjóður innstæðueigenda muni:
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(i) endurgreiða breska tryggingarsjóðnum þær fjárhæðir sem sjóðurinn greiddi út
sem tryggingu til innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London vegna krafna
þeirra á hendur Landsbankanum og Tryggingarsjóði innstæðueigenda samkvæmt lögum nr. 98/1999 og inna af hendi greiðslu til breska tryggingarsjóðsins
vegna kostnaðar sem þegar er fallinn til og mun falla til (en endurgreiðslan mun
einnig vera til uppgjörs krafna áðurnefndra innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London sem hafa verið framseldar breska tryggingarsjóðnum) og
(ii) leggja breska tryggingarsjóðnum til fjármagn vegna uppgjörs (fyrir hönd
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda) á þeim kröfum innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London sem eftir standa á hendur Tryggingarsjóði innstæðueigenda
samkvæmt lögum nr. 98/1999.
(D)

Einnig hefur sátt náðst um að lánveitandi leggi fram fullnægjandi fjármagn til
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til að gera hinum síðarnefnda fært að standa við
framangreindar skuldbindingar. Það er vilji samningsaðila að skilmálar fyrir slíkri
fjármögnun lánveitanda og endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda verði
settir fram með nákvæmum hætti í samningi þessum.

(E)

Þess er vænst að breski tryggingarsjóðurinn framselji áfram (e. on-assign) kröfurnar
á hendur Landsbankanum (sem innstæðueigendur hjá Landsbankanum í London
framseldu sjóðnum) til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda að því marki sem kröfurnar nema fjárhæðum sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda ábyrgist samkvæmt
lögum nr. 98/1999.

SÁTT HEFUR NÁÐST UM EFTIRFARANDI:
1

SKILGREININGAR OG TÚLKUN

1.1

Skilgreiningar
Í samningi þessum hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem hér segir:
„Lög nr. 98/1999“: íslensk lög nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, miðað við 11. október 2008.
„Ársdagur samningsins“ (e. anniversary date): sérhver ársdagur undirritunardags
samningsins.
„Virkur dagur“: hver sá dagur (annar en laugardagur eða sunnudagur) þegar
bankar eru opnir fyrir almenn viðskipti í Reykjavík og London.
„Breyting á íslenskum lögum“: gildistaka laga, reglugerða eða stjórnvaldsfyrirmæla eða hvers konar breyting á lögum, reglugerðum eða stjórnvaldsfyrirmælum, í öllum tilvikum á Íslandi, að undanskildum hverjum þeim lögum, reglugerðum
eða stjórnvaldsfyrirmælum, eða breytingu á þeim, sem er krafist að séu sett eða
tekin upp samkvæmt reglugerð eða tilskipun Evrópubandalagsins (hvort heldur er
beint eða á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið).
„Tilskipun 94/19/EB“: tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/19/EB frá 30. maí
1994 um innlánatryggingakerfi, miðað við 11. október 2008 (nema annað sé tekið
fram).
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„Útgreiðsla“: útgreiðsla sem er innt af hendi eða skal inna af hendi samkvæmt
samningi þessum.
„Útgreiðsludagur“: dagurinn þegar útgreiðsla fer fram eða skal fara fram.
„Útgreiðslubeiðni“: tilkynning, í megindráttum með því sniði sem fram kemur á
eyðublaði 1.
„Ágreiningur“: hefur þá merkingu sem fram kemur í mgr. 17.2.1.
„Lánssamningur við Holland“: lánssamningur sem gerður hefur verið eða verður
gerður milli Tryggingarsjóðs innstæðueigenda, íslenska ríkisins og hollenska
ríkisins.
„Erlendar lánaskuldbindingar“: hvers konar lán, skuldir eða aðrar skuldbindingar
sem þegar hefur verið stofnað til eða kann að verða stofnað til í framtíðinni, sem:
(a) skal greiða aðilum búsettum utan Íslands eða, ef um er að ræða skuldabréf,
skuldaskjal, skuldaviðurkenningar, verðbréfainneign eða önnur verðbréf, þar
sem a.m.k. 25 hundraðshlutar af heildarhöfuðstól eru boðin eða voru upphaflega
boðin aðilum búsettum utan Íslands, eða
(b) eru tilgreindar í öðrum gjaldmiðli en íslenskum krónum eða, ef þær eru tilgreindar í íslenskum krónum, eru samkvæmt skilmálum þar sem greiðsla höfuðstóls, aukaframlags (e. premium) (ef um það er að ræða) eða vaxta getur verið
eða skal vera í öðrum gjaldmiðli eða miðast við annan gjaldmiðil,
þ.m.t., til að taka af allan vafa:
(i) hvers konar lántökur, skuldir eða aðrar skuldbindingar gagnvart Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og
(ii) hvers konar lántökur, skuldir eða aðrar skuldbindingar samkvæmt lánssamningnum við Holland.
„Lán“: lánið eins og því er lýst í mgr. 2.1.
„Fjárhæð láns“: hefur þá merkingu sem tilgreind er í mgr. 2.1.1.
„Fjármálaskjöl“: þessi samningur, uppgjörssamningurinn og sérhver annar samningur eða skjal sem samningsaðilar tilgreina sem fjármálaskjal.
„Breski tryggingarsjóðurinn“: Financial Services Compensation Scheme Limited
(FSCS).
„Bankareikningur breska tryggingarsjóðsins“: einn eða fleiri bankareikningar
breska tryggingarsjóðsins hjá Englandsbanka.
„Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn“: International Monetary Fund (IMF).
„Landsbanki“: Landsbanki Íslands hf., fjármálafyrirtæki sem stofnað er samkvæmt
íslenskum lögum.
„Innstæðueigandi hjá Landsbankanum“: aðili sem hefur lagt fjármuni inn á innlánsreikning eða á með öðrum hætti innstæðu hjá Landsbankanum og á samsvarandi
kröfu á hendur Landsbankanum sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda hefur
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ábyrgst samkvæmt lögum nr. 98/1999 (þ.m.t., til að taka af allan vafa, sérhver innstæðueigandi hjá Landsbankanum í London).
„Landsbankinn í London“: útibú Landsbankans í London.
„Innstæðueigandi hjá Landsbankanum í London“: i) sérhver innstæðueigandi
„Icesave-reiknings“ hjá Landsbankanum í London, ii) sérhver aðili, sem lagði inn
umsókn um að opna „Icesave-reikning“ hjá Landsbankanum í London og millifærði
peningana til Barclays-banka sem greiðslujöfnunarbanka (e. clearing bank) Landsbankans í London í Bretlandi, en ekki hefur verið opnaður „Icesave-reikningur“
fyrir, þannig að millifærðir peningar eru enn hjá Barclays-banka og iii) sérhver
annar aðili sem hefur lagt inn fjármuni, eða á með öðrum hætti innstæðu hjá Landsbankanum í London, að því tilskildu, í þessu síðasta tilviki, að samsvarandi krafa
á hendur Landsbankanum sé hæf samkvæmt reglum breska tryggingarsjóðsins um
útgreiðslu tryggingar.
„Uppgjörsreikningur lánveitanda“: einn eða fleiri bankareikningar sem eru í eigu
lánveitanda á hverjum tíma og lánveitandi tilkynnir Tryggingarsjóði innstæðueigenda um.
„Samningsaðilar“: Tryggingarsjóður innstæðueigenda, íslenska ríkið og lánveitandi.
„Heildarhöfuðstóll (e. Reimbursement)“: heildarfjárhæð útgreiðslna á hverjum
tíma (hvort sem er fyrir eða eftir að Tryggingarsjóði innstæðueigenda ber að greiða
lánveitanda heildarhöfuðstólinn), ásamt vöxtum sem hafa lagst við höfuðstólinn eða
fjárhæðin eins og hún stendur hverju sinni.
„Afborgun“: með fyrirvara um mgr. 4.4.3, fjárhæð sem er jöfn höfuðstól lánsins á
sjöunda ársdegi samningsins, deilt með 32.
„Uppgjörssamningur“: uppgjörssamningur sem mun verða gerður milli Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og breska tryggingarsjóðsins þar sem kveðið verður á
um með hvaða hætti uppgjör breska tryggingarsjóðsins (fyrir hönd Tryggingarsjóðs
innstæðueigenda) á kröfum innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London á hendur
Tryggingarsjóði innstæðueigenda samkvæmt lögum nr. 98/1999 mun fara fram og
með hvaða hætti uppgjör Tryggingarsjóðs innstæðueigenda á skuldbindingum
sjóðsins gagnvart breska tryggingarsjóðnum mun fara fram.
„Vanefndatilvik“: hver sá atburður eða aðstæður sem tilgreindar eru sem slíkar í
12. gr.
1.2

Hagur þriðju aðila

1.2.1

Með fyrirvara um mgr. 1.2.2 skulu aðrir aðilar en samningsaðilar ekki, nema annað
sé tekið fram, hafa rétt samkvæmt lögum um samningsréttindi þriðju aðila frá 1999
(e. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) til að framfylgja neinum skilmála
eða skilyrði þessa samnings.

1.2.2

Breski tryggingarsjóðurinn nýtur hags af (e. has the benefit of) og getur framfylgt
hverjum þeim réttindum, sem honum eru veitt eða hverjum þeim skilmála eða
skilyrði sem lýst er yfir að hann njóti hags af í þessum samningi (þ.m.t., án takmarkana, 8. gr.).
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1.2.3

Þrátt fyrir ákvæði mgr. 1.2.2 er ekkert í þessum samningi sem leggur skyldur á aðila
sem á ekki aðild að þessum samningi.

1.3

Skýringar

1.3.1

Í þessum samningi skal litið svo á, nema annað leiði af samhenginu, að:
(a) vísanir til aðila taki einnig til síðari handhafa réttinda hans, lögmætra framsalshafa og lögmætra afsalsþega,
(b) vísanir til hvers konar skjals (eða ákvæðis í því) séu vísun til þess skjals (eða
ákvæðis í því) eins og því hefur á hverjum tíma verið breytt (e. amend), bætt við
það (e. supplement), frávik gert frá því (e. vary), gerð aðilaskipti kröfuhafa á því
(e. novate), það framselt öðrum (e. assign) eða því skipt út (e. replace) (í heild
eða að hluta),
(c) vísanir til hvers konar reglna (e. statute) eða annarra lagaákvæða taki einnig til
breytinga á þeim, endurútgáfu (e. re-enactment) þeirra eða þess sem kann að
koma í þeirra stað (e. substitution) og
(d) vísanir til uppgjörs breska tryggingarsjóðsins á kröfum eða útgreiðslu tryggingar
„fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda“ taka til allra greiðslna breska
tryggingarsjóðsins til innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London að því er
varðar skuldbindingar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda samkvæmt lögum nr.
98/1999 (hvort sem breski tryggingarsjóðurinn innir þær greiðslur af hendi sem
aðalgreiðsluaðili (e. principal) eða umboðsaðili (e. agent)).

1.3.2

Ef fjárhæð, sem greiða ber samkvæmt eða í tengslum við fjármálaskjal, fellur í
gjalddaga á degi sem er ekki virkur dagur, eða ef tímabili, sem útreikningur á slíkri
fjárhæð er miðaður við, lýkur á degi sem er ekki virkur dagur skal fjárhæðin, fyrir
tilstilli þessarar málsgreinar (mgr. 1.3.2), þess í stað greiðast eða tímabilinu ljúka
á næsta virka degi nema sá virki dagur falli innan næsta almanaksmánaðar en í því
tilviki skal fjárhæðin í staðinn greiðast eða tímabilinu ljúka á næsta virka degi fyrir
þann dag.

2

LÁNIÐ

2.1

Lánið

2.1.1

Samkvæmt skilmálum samnings þessa veitir lánveitandi Tryggingarsjóði innstæðueigenda lán í sterlingspundum (e. Sterling term loan facility) með höfuðstól að
hámarki £2.350.000.000, eða að annarri þeirri fjárhæð sem lánveitandi og Tryggingarsjóður innstæðueigenda koma sér skriflega saman um á hverjum tíma („fjárhæð láns“).

2.1.2

Útgreiðslur af láninu skulu nýttar (e. be applied) af Tryggingarsjóði innstæðueigenda eða öðrum fyrir hans hönd (eða, þar til það verður gert, settar á innlánsreikning, sem ber vexti, til að nýta síðar) í eftirfarandi tilgangi:
(a) til að endurgreiða (hvort sem er með skuldajöfnun eða öðrum hætti) fjárhæðir,
sem breski tryggingarsjóðurinn hefur fengið að láni frá breska fjármálaráðuneytinu og notað (fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda) til að greiða
út tryggingu vegna krafna innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London
samkvæmt lögum nr. 98/1999, að fjárhæð allt að £16.872,99 á hverja kröfu,
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ásamt áföllnum vöxtum á þær fjárhæðir sem fengnar hafa verið að láni frá (og
að meðtöldum) 1. janúar 2009, og/eða
(b) til uppgjörs breska tryggingarsjóðsins (fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda) á kröfum innstæðueigenda hjá Landsbankanum í London samkvæmt
lögum nr. 98/1999, að fjárhæð allt að £16.872,99 á hvern innstæðueiganda (eða,
ef við á, handhafa að sameiginlegum reikningi) og/eða
(c) til að bæta breska tryggingarsjóðnum upp og fjármagna tiltekinn kostnað,
í samræmi við og samkvæmt uppgjörssamningnum.
2.1.3

Þrátt fyrir mgr. 2.1.2 skal lánveitanda ekki vera skylt að hafa eftirlit með eða hafa
afskipti af notkun eða nýtingu (e. use or application) útgreiðslna.

2.2

Framkvæmd lánsins

2.2.1

Með fyrirvara um skuldbindingu íslenska ríkisins skal Tryggingarsjóður innstæðueigenda vera eini lántakandinn að láninu, vera skuldari að öllum útgreiðslum af
láninu og bera meginábyrgð á öllum fjárhæðum (þ.m.t., án takmarkana, heildarhöfuðstólnum og hvers konar vöxtum, kostnaði og útgjöldum sem á falla í tengslum
við hann) sem eru komnar til greiðslu eða kunna að koma til greiðslu til lánveitanda
samkvæmt þessum samningi.

2.2.2

Breski tryggingarsjóðurinn getur, og Tryggingarsjóður innstæðueigenda veitir hér
með (með samþykki íslenska ríkisins) breska tryggingarsjóðnum, með óafturkræfum
hætti, heimild til þess, dregið á lánið fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda
í einni eða fleiri útgreiðslum, sem breski tryggingarsjóðurinn getur óskað eftir með
afhendingu rétt útfylltrar útgreiðslubeiðni til lánveitanda í samræmi við uppgjörssamninginn.

2.2.3

Útgreiðslubeiðni verður að leggja fyrir lánveitanda eigi síðar en kl. 11.00 f.h. (að
Lundúnatíma) á fyrirhuguðum útgreiðsludegi.

2.2.4

Breski tryggingarsjóðurinn getur, fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda,
dregið á lánið í samræmi við þessa málsgrein (mgr. 2.2):
(a) til að ganga frá greiðslum sem eru nauðsynlegar eða æskilegar í einhverjum
þeim tilgangi sem fram kemur í mgr. 2.1 og
(b) fram til (og þannig að enginn útgreiðsludagur verði eftir) 30. mars 2012 og skal
þá samanlagður höfuðstóll ekki vera hærri en fjárhæð lánsins.

2.3

Framkvæmd útgreiðslu

2.3.1

Lánveitandi lætur breska tryggingarsjóðnum í té hverja útgreiðslu til ráðstöfunar á
útgreiðsludegi að því tilskildu að:
(a) samningur þessi hafi öðlast gildi í samræmi við 3. gr. og
(b) vanefndatilvik hafi ekki komið til eða geti komið til sem afleiðing af því að
fyrirhuguð útgreiðsla á sér stað.
Sérhver útgreiðsla skal færð inn á bankareikning breska tryggingarsjóðsins (eða,
þegar um er að ræða útgreiðslu sem á að nota til að endurgreiða fjárhæð, sem breski
tryggingarsjóðurinn hefur fengið að láni hjá breska fjármálaráðuneytinu, með því
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að skuldajafna slíka útgreiðslu á móti fjárhæðinni sem þegar hefur verið fengin að
láni).
2.3.2

Aðeins breski tryggingarsjóðurinn getur óskað eftir og fengið andvirði útgreiðslu
og Tryggingarsjóður innstæðueigenda hefur, þrátt fyrir (og með fyrirvara um) skuldbindingar sínar sem lántakandi að láninu, engan rétt eða kröfu til að óska eftir eða
fá andvirði útgreiðslu.

2.4

Staðfesting á útgreiðslum

2.4.1

Lánveitandi mun, eins fljótt og sanngjarnt getur talist eftir að útgreiðsla hefur átt sér
stað, tilkynna Tryggingarsjóði innstæðueigenda og íslenska ríkinu um:
(a) fjárhæð útgreiðslunnar og útgreiðsludag og
(b) fjárhæð heildarhöfuðstólsins um leið og útgreiðsla hefur átt sér stað.

2.4.2

Það að ákvæði mgr. 2.4.1 hafi ekki verið uppfyllt skal á engan hátt takmarka skyldur
eða skuldbindingar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og íslenska ríkisins samkvæmt
samningi þessum.

3

GILDISTAKA

3.1

Fyrirvarar
Samningur þessi öðlast gildi þegar:
(a) Tryggingarsjóður innstæðueigenda hefur afhent lánveitanda, á því formi og með
þeim efnistökum sem hann telur fullnægjandi, eftirfarandi skjöl (á ensku eða,
ef þau eru ekki á ensku, skal þeim fylgja löggilt þýðing á ensku):
(i) frumrit þessa samnings, dagsett og undirritað með viðeigandi hætti af hálfu
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og íslenska ríkisins,
(ii) frumrit af uppgjörssamningnum, dagsett og undirritað með viðeigandi hætti
af hálfu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda,
(iii) samþykkt stjórnar eða aðra viðeigandi heimild Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til að framkvæma fyrir sitt leyti þennan samning og uppgjörssamninginn og uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt honum og
(iv) lögfræðiálit lögmannsstofunnar Lex, sem eru lögfræðilegir ráðgjafar Tryggingarsjóðs innstæðueiganda að því er varðar íslensk lög, og lögfræðiálit
ríkislögmanns, meðal annars að því er varðar hæfi og tilhlýðilegar heimildir
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og íslenska ríkisins, hvors um sig, eftir
því sem við á, og gilda undirritun hvers fjármálaskjals sem þau eiga aðild
að,
(b) Alþingi hefur samþykkt að íslenska ríkið taki á sig ábyrgð samkvæmt þessum
samningi og samþykkt hver þau lög önnur eða heimildir sem þarf til að tryggja
að skuldbindingar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og íslenska ríkisins samkvæmt þessum samningi og uppgjörssamningnum séu lögmætar, gildar, bindandi og framfylgjanlegar (og skal íslenska ríkið afhenda lánveitanda eintak af
sérhverjum slíkum lögum eða heimildum þegar þau hafa verið leidd í lög eða
samþykkt) og
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(c) Tryggingarsjóður innstæðueigenda og breski tryggingarsjóðurinn hafa náð samkomulagi um framsal krafna (sem mun öðlast gildi um leið og þessi samningur)
sem samrýmist ákvæðum í mgr. 4.2 í uppgjörssamningnum.
3.2

Frestur (e. long stop date)
Ef ekki hefur verið gengið frá þeim aðgerðum, sem um getur í mgr. 3.1, fyrir lok
sumarþings 2009 er lánveitanda heimilt að rifta þessum samningi með því að senda
Tryggingarsjóði innstæðueigenda tilkynningu um það og afrit til íslenska ríkisins.

4

ENDURGREIÐSLA

4.1

Endurgreiðsla
Tryggingarsjóður innstæðueigenda mun endurgreiða lánveitanda allar útgreiðslur
sem innt er af hendi í samræmi við þennan samning með því að greiða heildarhöfuðstólinn.

4.2

Endurgreiðsla með fjármagni úr Landsbankanum
Fái Tryggingarsjóður innstæðueigenda einhverja fjárhæð vegna krafna innstæðueigenda Landsbankans eða krafna sem voru áður í eigu innstæðueigenda Landsbankans eða á annan hátt í tengslum við gjaldþrot Landsbankans skal hann greiða
þá fjárhæð, innan fimm virkra daga, til lánveitanda og hollenska ríkisins (sem er lánveitandi samkvæmt lánssamningnum við Holland) í réttum hlutföllum við eftirstandandi höfuðstól á þeim tíma samkvæmt þessum samningi og lánssamningnum
við Holland (með fyrirvara um námundun). Hver sú fjárhæð, sem lánveitandi tekur
við samkvæmt þessari málsgrein (mgr. 4.2.2), skal notuð til greiðslu inn á heildarhöfuðstólinn.

4.2.1

Sérhver endurgreiðsla af heildarhöfuðstólnum samkvæmt þessari málsgrein (mgr.
4.2) sem er innt af hendi eftir sjöunda ársdag samningsins, skal:
(a) einnig taka til allra áfallinna vaxta af honum en vera án endurgjalds (e. penalty)
og
(b) með fyrirvara um mgr. 9.3, lækka fjárhæð heildarhöfuðstólsins sem nemur
fjárhæð endurgreiðslunnar og hana skal nýta til að greiða inn á hverja afborgun
sem eftir stendur, fyrst inn á elsta hlutann (e. be applied towards each of the
remaining Repayment Instalments in order of maturity).

4.3

Afborgunaráætlun

4.3.1

Eftir sjöunda ársdag samningsins skal Tryggingarsjóður innstæðueigenda byrja að
endurgreiða það sem þá stendur eftir af heildarhöfuðstólnum í þrjátíu og tveimur
afborgunum á ársfjórðungsfresti.

4.3.2

Tryggingarsjóður innstæðueigenda greiðir afborgun á hverjum ársdegi samningsins
og þegar þrír, sex og níu mánuðir eru liðnir frá ársdegi samningsins og skal fyrsta
afborgun koma til greiðslu þremur mánuðum eftir sjöunda ársdag samningsins.

4.3.3

Hver afborgunargreiðsla samkvæmt þessari málsgrein (mgr. 4.3) tekur einnig til
allra áfallinna vaxta en án endurgjalds.
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4.4

Valfrjáls innborgun

4.4.1

Með fyrirvara um mgr. 4.4.2 er Tryggingarsjóði innstæðueigenda heimilt hvenær
sem er, ef hann veitir lánveitanda skriflegan fyrirvara sem er a.m.k. þrír virkir dagar,
að ákveða að greiða heildarhöfuðstólinn fyrir fram, að fullu eða að hluta, en ef
heildarhöfuðstóllinn er greiddur að hluta skal greiðslan nema a.m.k. £1.000.000 (ein
milljón sterlingspunda) eða, ef greitt er minna, fjárhæð hvers konar umframgreiðslu
(e. Excess) (sbr. skilgreiningu í mgr. 7.2 í uppgjörssamningnum).

4.4.2

Á sama tíma og Tryggingarsjóður innstæðueigenda greiðir hvers konar valfrjálsa
innborgun samkvæmt mgr. 4.4.1 skal hann (nema þessi valfrjálsa innborgun hafi
verið vegna umframgreiðslu eins og um getur í mgr. 4.4.1) greiða valfrjálsa,
hlutfallslega innborgun inn á þann höfuðstól sem eftir stendur af lánssamningi við
Holland þannig að sama hlutfall sé greitt inn á höfuðstólinn sem eftir stendur
samkvæmt þessum samningi og samkvæmt lánssamningi við Holland (með fyrirvara
um námundun).

4.4.3

Hvers konar innborgun á heildarhöfuðstólinn samkvæmt þessari málsgrein (mgr.
4.4) skal:
(a) einnig taka til áfallinna vaxta af honum en vera án endurgjalds og
(b) með fyrirvara um mgr. 9.3, lækka fjárhæð heildarhöfuðstólsins sem nemur fjárhæð innborgunarinnar og nýta til að greiða hlutfallslega inn á hverja afborgun
sem eftir stendur.

4.4.4

Ekki er hægt að fá aftur að láni fjárhæð sem greidd hefur verið fyrir fram.

5

VEXTIR

5.1

Vextir
Heildarhöfuðstóllinn ber 5,55 prósent vexti á ári frá (og að meðtöldum) fyrsta útgreiðsludegi fram að (en að undanskildum) greiðsludegi síðustu afborgunar (eða,
eftir atvikum, innborgunar) sem greidd er lánveitanda.

5.2

Vaxtagreiðslur

5.2.1

Fram að sjöunda ársdegi samningsins (og að honum meðtöldum) skulu áfallnir
vextir af útgreiðslum leggjast við (og þannig verða hluti af) heildarhöfuðstólnum á
hverjum ársdegi samningsins.

5.2.2

Eftir sjöunda ársdag samningsins greiðir Tryggingarsjóður innstæðueigenda áfallna
vexti af láninu á hverjum ársdegi samningsins og þegar þrír, sex og níu mánuðir eru
liðnir frá ársdegi samningsins.

5.3

Vextir vegna vanskila
Greiði Tryggingarsjóður innstæðueigenda ekki á gjalddaga einhverja þá fjárhæð sem
honum ber að greiða samkvæmt þessum samningi reiknast vextir af gjaldfallinni
fjárhæð frá gjalddaga fram að greiðsludegi samkvæmt því vaxtastigi sem tilgreint
er í mgr. 5.1, að viðbættum 0,30 prósentustigum á ári. Slíkir vextir skulu leggjast við
heildarhöfuðstólinn eða koma til greiðslu (eftir atvikum) á þeim dögum, sem um
getur í mgr. 5.2, og á greiðsludegi gjaldföllnu fjárhæðarinnar.
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5.4

Talning daga
Vextir, sem reiknast af láninu samkvæmt þessum samningi, falla á lánið daglega og
eru reiknaðir á grundvelli raunverulegs fjölda liðinna daga og telst árið vera 365
dagar.

6

ÁBYRGÐ OG SKAÐLEYSI

6.1

Gildistaka
Ákvæði þessarar greinar (6. gr.) um ábyrgð og skaðleysi öðlast gildi á sjöunda
ársdegi samningsins.

6.2

Ábyrgð og skaðleysi
Íslenska ríkið:
(a) ábyrgist óafturkallanlega og skilyrðislaust gagnvart lánveitanda að Tryggingarsjóður innstæðueigenda muni standa á tilhlýðilegan hátt og á réttum tíma við
allar skuldbindingar sínar samkvæmt þeim fjármálaskjölum sem hann er aðili
að,
(b) skuldbindur sig óafturkallanlega og skilyrðislaust til að greiða lánveitanda, þegar krafa er gerð um slíkt, þær fjárhæðir sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda
greiðir ekki á gjalddaga samkvæmt eða í tengslum við fjármálaskjöl sem hann
á aðild að, eins og það væri frumlántakandi (e. principal obligor) og
(c) skuldbindur sig óafturkallanlega og skilyrðislaust til þess að halda lánveitandanum skaðlausum, þegar krafa er gerð um slíkt, vegna alls kostnaðar, taps eða
skaða sem lánveitandinn kann að verða fyrir ef einhver af þeim skuldbindingum,
sem íslenska ríkið ábyrgist samkvæmt fjármálaskjölunum, er eða verður óframfylgjanleg, ógild eða ólögmæt. Fjárhæðin, sem kostnaðurinn, tapið eða skaðinn
nemur, skal vera jafnhá þeirri fjárhæð sem lánveitandinn hefði ella átt rétt á að
endurheimta.

6.3

Samfelld ábyrgð og skaðleysi
Sú ábyrgð og skaðleysi, sem þessi grein (6. gr.), felur í sér, er samfelld og gildir þar
til þær greiðslur, sem Tryggingarsjóði innstæðueigenda ber að inna af hendi samkvæmt fjármálaskjölunum, hafa verið greiddar að fullu, án tillits til hvers konar
innáborgana eða niðurfellingar (e. discharge) í heild eða að hluta. Slík ábyrgð og
skaðleysi fellur fyrst úr gildi (með fyrirvara um mgr. 6.4) þegar allar fjárhæðir, sem
Tryggingarsjóði innstæðueigenda ber að greiða samkvæmt fjármálaskjölunum, hafa
verið greiddar lánveitanda að fullu og öllu og eru komnar í vörslu hans.

6.4

Endurnýjun kröfu
Ef einhverri greiðslu af hendi Tryggingarsjóðs innstæðueigenda eða einhverri
lækkun (e. discharge) af hendi lánveitanda í þágu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda
eða íslenska ríkisins er rift eða hún færð niður:
(a) skal ábyrgð Tryggingarsjóðs innstæðueigenda eða íslenska ríkisins (eftir því
sem við á) haldast líkt og greiðslan, lækkunin, riftunin eða niðurfærslan hefði
ekki komið til og
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(b) á lánveitandi rétt á að endurheimta virði eða fjárhæð slíkrar greiðslu eða lækkunar af hendi Tryggingarsjóðs innstæðueigenda eða íslenska ríkisins (eftir því
sem við á) líkt og greiðslan, lækkunin, riftunin eða niðurfærslan hefði ekki
komið til.
6.5

Fallið frá vörnum
Aðgerðir, aðgerðarleysi, málefni eða atriði sem myndu, ef ekki væri fyrir þessa
málsgrein (mgr. 6.5), draga úr skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt þessari
grein (6. gr.), leysa það undan þeim eða hafa áhrif á þær, hafa ekki áhrif á skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt þessari grein (6. gr.), þ.m.t. (án takmarkana
og hvort sem íslenska ríkið eða öðrum samningsaðila er um það kunnugt eða ekki):
(a) hvers konar frestur, eftirgjöf (e. waiver) eða samþykki sem veitt er eða nauðasamningur sem gerður er við Tryggingarsjóð innstæðueigenda, íslenska ríkið
eða annan aðila,
(b) tilslökun gagnvart Tryggingarsjóði innstæðueigenda, íslenska ríkinu eða öðrum
aðila samkvæmt skilmálum nauðasamnings eða samkomulags við kröfuhafa
einhvers þeirra,
(c) þótt gripið sé til hvers konar réttinda gagnvart Tryggingarsjóði innstæðueigenda,
íslenska ríkinu eða öðrum aðila eða tryggingar í eignum þeirra, að mismunur sé
á þeim réttindum eða tryggingu, að þeim sé stofnað í hættu, að skipst sé á þeim,
þau endurnýjuð, að leyst sé undan þeim eða að neitað sé eða vanrækt að veita
fyrrgreindum réttindum eða tryggingu vernd, taka þau upp eða framfylgja þeim,
eða að ekki sé farið að hvers konar formsatriðum eða annarri kröfu að því er
varðar hvers konar gerning eða að ekki takist að innleysa fullt virði hvers konar
tryggingar,
(d) vanhæfi eða skortur á valdheimildum, umboði eða réttarstöðu lögaðila eða
niðurlagning eða breyting á stöðu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda, íslenska
ríkisins eða annars aðila,
(e) hvers konar breyting, aðilaskipti að kröfuréttindum (e. novation), viðbót við,
rýmkun á, endurtekning (e. restatement) (óháð því hversu áríðandi það er eða
þótt það sé meira íþyngjandi) eða skipti á einhverju fjármálaskjali, þ.m.t. (án
takmarkana) hvers konar breyting á markmiði fjármálaskjalsins, rýmkun þess
eða hækkun á láninu eða að fjármálaskjal bætist við,
(f) það að ekki reynist unnt að framfylgja hvers konar skuldbindingum aðila samkvæmt fjármálaskjali eða öðru skjali, þær reynast ólögmætar eða ógildar, eða
(g) gjaldþrot, endurskipulagning eða svipuð málsmeðferð gagnvart Landsbanka,
Tryggingarsjóði innstæðueigenda eða öðrum aðila.

6.6

Milliliðalaus úrræði
Íslenska ríkið fellur hér með, með óafturkræfum hætti, frá hverjum þeim rétti sem
það kann að hafa til að fara fram á að lánveitandi grípi áður til aðgerða gegn öðrum
aðila eða framfylgi öðrum réttindum eða gangi að tryggingu eða krefjist greiðslu
kröfu gagnvart öðrum aðila áður en hann gerir kröfu á íslenska ríkið samkvæmt
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þessari grein (6. gr.). Þessi eftirgjöf réttar gildir þrátt fyrir öll lög eða ákvæði fjármálaskjals sem kunna að kveða á um annað.
6.7

Frestun réttinda íslenska ríkisins
Þar til allar fjárhæðir, sem Tryggingarsjóði innstæðueigenda eða íslenska ríkinu ber
að greiða samkvæmt fjármálaskjölunum eða í tengslum við þau, hafa verið greiddar
að fullu á óafturkræfan hátt mun íslenska ríkið ekki, nema lánveitandi gefi fyrirmæli
um annað, nýta sér rétt til skaðabóta, kröfuhafaskipta eða samábyrgðar sem það
kann að hafa vegna þess að það hefur staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt
fjármálaskjölunum (og fái íslenska ríkið greiðslu eða úthlutun í tengslum við slíkan
rétt mun það tafarlaust afhenda lánveitanda slíka greiðslu eða úthlutun).

6.8

Viðbótartrygging
Ábyrgðin og skaðleysið, sem kveðið er á um í þessari grein (6. gr.), kemur til viðbótar við, og er ekki skert af, hvers konar annarri ábyrgð, skaðleysi eða tryggingu,
sem lánveitandi eða annar aðili nýtur nú eða öðlast síðar.

6.9

Meðferð á kröfuhöfum Landsbankans
Íslenska ríkið mun ekki grípa til neinna aðgerða sem gætu leitt til þess að kröfuhafar
(eða einhver hópur þeirra) Landsbankans (þ.m.t., til að taka af allan vafa, kröfuhafar
(eða einhver hópur þeirra) Landsbankans í London) hljóti meðferð sem andstæð er
almennt viðurkenndum, alþjóðlegum eða evrópskum meginreglum um meðferð
kröfuhafa í alþjóðlegri slitameðferð.

7

SAMBÆRILEG MEÐFERÐ OG JÖFN MEÐFERÐ

7.1

Sambærileg meðferð
Geri Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska ríkið einhvers konar samkomulag eða samning um fjármögnun (annan en lánssamninginn við Holland) við einhvers konar fjármögnunaraðila (þ.m.t., án takmarkana, ríki, alþjóðastofnun eða
einkaaðila) í þeim tilgangi að fjármagna kröfur innstæðueigenda hjá íslenskum
banka og sá fjármögnunaraðili nýtur, samkvæmt viðkomandi samkomulagi eða
samningi um fjármögnun (skoðað í heild sinni), almennt hagstæðari meðferðar en
lánveitandinn samkvæmt þessum samningi eða nýtur einhvers konar tryggingar,
skulu Tryggingarsjóður innstæðueigenda og íslenska ríkið láta lánveitandann njóta
sömu hagstæðu meðferðar eða svipaðrar tryggingar (og skulu Tryggingarsjóðurinn
og íslenska ríkið láta skjalfesta það á nauðsynlegan eða æskilegan hátt).

7.2

Jöfn meðferð

7.2.1

Í þessari málsgrein (mgr. 7.2) er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
„Umframgreiðsla“: hvers konar greiðsla umfram 20.887 evrur vegna kröfu eða
krafna innstæðueiganda hjá Landsbankanum (að frátöldum, til að taka af allan vafa,
fyrrum innstæðueiganda hjá Landsbankanum sem varð innstæðueigandi hjá NBI),
annars en innstæðueiganda hjá Landsbankanum í London og
„Annar tryggingarsjóður“: hvers konar innlánatryggingakerfi sem komið er á fót
og er opinberlega viðurkennt á Íslandi að því er varðar tilskipun 94/19/EB (þ.m.t.
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hvers konar breytingar á henni eða endurútgáfa hennar eða hvaðeina sem kemur í
stað hennar), annað en Tryggingarsjóður innstæðueigenda.
7.2.2

Ef:
(a) Tryggingarsjóður innstæðueigenda, annar tryggingarsjóður eða íslenska ríkið
greiðir umframgreiðslu eða
(b) Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða annar tryggingarsjóður hefur yfir nægilegu fé að ráða til að greiða umframgreiðslu,
mun Tryggingarsjóður innstæðueigenda greiða (eða sjá til þess að viðkomandi annar
tryggingarsjóður greiði) fjárhæð, sem er jafnhá umframgreiðslunni, til hvers og eins
af innstæðueigendum hjá Landsbankanum í London, þó að því tilskildu að hafi
lánveitandinn eða breski tryggingarsjóðurinn greitt innstæðueiganda hjá Landsbankanum í London, vegna kröfu þessara innstæðueigenda hjá Landsbankanum í
London samkvæmt lögum nr. 98/1999, fjárhæð sem er umfram 20.887 evrur skuli
greiðslan samkvæmt þessari málsgrein (mgr. 7.2) renna til lánveitandans eða breska
tryggingarsjóðsins eftir því sem við á.

8

ÁBYRGÐ LÁNVEITANDANS OG BRESKA TRYGGINGARSJÓÐSINS
Hvorki lánveitandi né breski tryggingarsjóðurinn munu verða ábyrgir fyrir neinum
kostnaði, tapi eða skaða sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska ríkið
verða fyrir í tengslum við samning þennan eða uppgjörssamninginn eða á annan hátt
í tengslum við Landsbankann fyrir undirritunardag þessa samnings.

9

GREIÐSLUR OG SKULDAJÖFNUN

9.1

Greiðslur
Sérhver greiðsla Tryggingarsjóðs innstæðueigenda eða íslenska ríkisins samkvæmt
þessum samningi skal greidd á gjalddaga, og nema þeirri upphæð sem er á gjalddaga
þann dag, inn á uppgjörsreikning lánveitanda (eða á annan þann hátt sem lánveitandi
kann að tilgreina).

9.2

Gjaldmiðill
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og íslenska ríkið skulu inna af hendi hverja
greiðslu, sem þeim ber að greiða samkvæmt þessum samningi, í sterlingspundum
og skulu þær vera frjálsar til ráðstöfunar og til millifærslu.

9.3

Hlutagreiðslur
Ef greiðsla frá Tryggingarsjóði innstæðueigenda eða íslenska ríkinu til lánveitanda
nægir ekki til að unnt sé að mæta öllum greiðslum, sem eru á þeim tíma fallnar í
gjalddaga samkvæmt þessum samningi, af hálfu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda
eða íslenska ríkisins, eftir því sem við á, til lánveitanda rennur sú greiðsla:
(a) í fyrsta lagi til greiðslu kostnaðar og útgjalda sem lánveitandi hefur stofnað til
samkvæmt þessum samningi,
(b) í öðru lagi til greiðslu á þeim hluta heildarhöfuðstólsins sem er kominn á gjalddaga og
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(c) í þriðja lagi til greiðslu áfallinna vaxta sem eru komnir á gjalddaga samkvæmt
þessum samningi en eru ógreiddir.
9.4

Skuldajöfnun og frádráttur

9.4.1

Allar greiðslur, sem Tryggingarsjóði innstæðueigenda eða íslenska ríkinu ber að
greiða samkvæmt þessum samningi, skulu reiknaðar út og inntar af hendi:
(a) án, og lausar undan frádrætti vegna, hvers konar takmarkana, gagnkrafna eða
skuldajöfnunar, og
(b) án nokkurs frádráttar eða án þess að einhverju sé haldið eftir vegna skatta,
álagningar, álaga (e. impost), tolla eða annarra gjalda af svipuðu tagi nema þess
sé krafist að lögum.

9.4.2

Sé Tryggingarsjóði innstæðueigenda eða íslenska ríkinu skylt að beita frádrætti eða
halda einhverju eftir, eins og um getur í b-lið mgr. 9.4.1, hækkar fjárhæð greiðslunnar sem þeim ber að greiða þannig að fjárhæðin verður, eftir að dregið hefur verið
frá eða haldið eftir, jafnhá greiðslunni sem bæri að greiða ef enginn frádráttur hefði
átt sér stað eða engu hefði verið haldið eftir.

10

SKAÐLEYSI
Tryggingarsjóður innstæðueigenda skal, innan tíu virkra daga frá því að krafa er
gerð um það, sjá til þess að lánveitanda sé haldið skaðlausum vegna kostnaðar, taps
eða skaða sem hann hefur orðið fyrir í tengslum við eða af ástæðum er varða:
(a) umbreytingu á einni mynt yfir í aðra samkvæmt fjármálaskjölunum,
(b) vanefndatilvik eða það þegar Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska
ríkið stendur ekki við einhverjar af skuldbindingum sínum samkvæmt fjármálaskjölunum eða
(c) viðhald réttinda, veitingu verndar réttinda eða framfylgd réttinda lánveitanda
samkvæmt fjármálaskjölunum.

11

SÉRSTAKAR YFIRLÝSINGAR OG ÁBYRGÐIR
Tryggingarsjóður innstæðueigenda lýsir því yfir og ábyrgist það sem fram kemur
í þessari grein (11. gr.) gagnvart lánveitanda á þeim degi sem samningur þessi er
gerður og hann skal vera skuldbundinn til að gera slíkt á ný þann dag sem hann gerir
uppgjörssamninginn:
(a) hann er sjálfseignarstofnun, sem er tilhlýðilega stofnuð og telst gild að íslenskum lögum, hann getur átt eignir og starfað á þann hátt sem hann gerir, og
(b) skuldbindingarnar, sem lýst er yfir, í hverju því fjármálaskjali sem hann er aðili
að, að hann takist á hendur, eru eða verða, með fyrirvara um hvers konar almennar meginreglur laga, sem takmarka skuldbindingar hans og sérstaklega er
vísað til í lögfræðiálitinu, sem um getur í iv. lið í a-lið 3. gr., lögmætar, gildar,
bindandi og framfylgjanlegar.

12

VANEFNDATILVIK

12.1

Vanefndatilvik
Sérhvert eftirfarandi atriða telst vera vanefndatilvik:
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12.1.1 Greiðslufall: Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska ríkið stendur ekki við
greiðslu á gjalddaga á þeirri fjárhæð, sem greiða ber samkvæmt fjármálaskjölunum,
á þeim stað og í þeim gjaldmiðli sem greiða ber, nema greiðslufallið megi að öllu
leyti rekja til stjórnsýslulegrar eða tæknilegrar yfirsjónar og að fjárhæðin greiðist
eigi síðar en fimm virkum dögum eftir gjalddaga.
12.1.2 Vanefnd á öðrum skuldbindingum: Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska ríkið, hvort um sig, stendur ekki við skuldbindingar sínar samkvæmt fjármálaskjölunum og ræður ekki, þótt það sé hægt, fullnægjandi bót á þeim vanefndum
að mati lánveitanda innan tíu virkra daga frá því að þær verða.
12.1.3 Riftun greiðslna: Einhverri greiðslu, sem reidd hefur verið af hendi af hálfu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda eða íslenska ríkisins í samræmi við fjármálaskjölin, er
rift, henni vikið til hliðar, hún ógilt eða lækkuð.
12.1.4 Ósannar yfirlýsingar: Hvers konar yfirlýsing, sem er sett fram eða talin er hafa
verið sett fram í fjármálaskjali eða í skjali sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda
eða íslenska ríkið hafa afhent í tengslum við fjármálaskjal, er eða reynist hafa verið
röng eða villandi í veigamiklum atriðum þegar hún var sett fram eða talin hafa verið
sett fram.
12.1.5 Vanefnd á öðrum lánum íslenska ríkisins: Íslenska ríkið (eða stjórnvald eða ráðuneyti á Íslandi) stendur ekki við hvers konar greiðslu á erlendum lánaskuldbindingum sínum á gjalddaga (eða innan þess gjaldfrests sem er upphaflega veittur í samningi um slíkar erlendar lánaskuldbindingar) eða hvers konar erlendar lánaskuldbindingar koma fyrr til greiðslu en á yfirlýstum gjalddaga vegna vanefnda (hvernig sem
þeim er lýst), þó með þeim fyrirvara að ekki kemur til vanefndatilviks samkvæmt
þessari málsgrein (mgr. 12.1.5) nema heildarfjárhæð erlendu lánaskuldbindingarinnar, sem ekki hefur verið greitt af á gjalddaga eða sem hefur komið fyrr til greiðslu,
sé hærri en 10.000.000 sterlingspund eða jafngildi hennar í öðrum gjaldmiðlum.
12.1.6 Vangeta til að greiða skuldir: Tryggingarsjóður innstæðueigenda er ófær um eða
viðurkennir vangetu sína til að greiða (að teknu tilliti til hvers konar stuðnings sem
hann á kost á) skuldir sínar þegar þær falla í gjalddaga, frestar (hvort heldur er af
frjálsum vilja eða án eigin tilverknaðar) því að greiða af skuldum sínum eða hefur,
vegna yfirstandandi eða fyrirsjáanlegra fjárhagserfiðleika, samningaviðræður við
einn eða fleiri lánardrottna sinna með það í huga að endurskipuleggja skuldir sínar
eða umbreyta þeim.
12.1.7 Fylgni við lög: Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska ríkið:
(a) fer ekki að kröfum tilskipunar 94/19/EB að því er varðar innstæðueigendur hjá
Landsbankanum í veigamiklum atriðum eða
(b) fer ekki að lögum sem hann eða það heyrir undir, við aðstæður þar sem slík vanræksla gæti skert að verulegu leyti getu hans eða þess til að standa við skuldbindingar sínar samkvæmt fjármálaskjölunum.
12.1.8 Jafnréttháar kröfur: Greiðsluskuldbindingar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda
samkvæmt fjármálaskjölunum verða ekki lengur a.m.k. jafnréttháar núverandi og
síðari kröfum allra annarra lánardrottna hans eða greiðsluskuldbindingar íslenska
ríkisins samkvæmt fjármálaskjölunum verða ekki lengur a.m.k. jafnréttháar núver-
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andi eða síðari erlendum lánaskuldbindingum þess, í báðum tilvikum öðrum en kröfum sem hafa forgang samkvæmt gildandi lögum á þeim degi þegar samningur þessi
er gerður.
12.1.9 Ógilding eða neitað að efna samning: Eitthvert ákvæði fjármálaskjals er ekki eða
hættir að vera lögmætt, gilt, bindandi og framfylgjanlegt eða Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska ríkið neitar að efna það með einhverjum hætti.
12.1.10 Tryggingarsjóður: Tryggingarsjóður innstæðueigenda er leystur upp eða hættir eða
einhver sú breyting verður á íslenskum lögum sem hefur eða mun hafa þau áhrif að
Tryggingarsjóðurinn hættir að vera eina innlánatryggingarkerfið að því er varðar
innstæðueigendur hjá Landsbankanum sem er opinberlega viðurkennt á Íslandi að
því er varðar tilskipun 94/19/EB (þ.m.t. hvers konar breytingar á henni eða endurútgáfa hennar eða hvaðeina sem kemur í stað hennar).
12.1.11 Breytingar á íslenskum lögum: Breyting sem verður á íslenskum lögum og hefur
eða myndi hafa veruleg neikvæð áhrif á getu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda eða
íslenska ríkisins til að inna greiðslur sínar, hvors um sig, af hendi eða standa við
aðrar skuldbindingar samkvæmt fjármálaskjölunum sem þau eru aðilar að.
12.2

Tilkynning um vanefndatilvik
Ef Tryggingarsjóður innstæðueigenda eða íslenska ríkið verður þess áskynja að átt
hafi sér stað vanefndatilvik mun hann eða það tilkynna lánveitanda um slíkan atburð
eins fljótt og auðið er, ásamt því að greina í smáatriðum frá þeim atburðum eða
aðstæðum sem teljast vanefndatilvik og þeim ráðstöfunum til úrbóta sem gripið er
til.

12.3

Afleiðingar vanefndatilviks
Þegar vanefndatilvik á sér stað og hvenær sem er eftir það er lánveitanda heimilt,
með tilkynningu til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og með afriti til íslenska
ríkisins og breska tryggingarsjóðsins:
(a) að segja upp láninu og tekur uppsögnin þegar gildi og/eða
(b) að lýsa því yfir að allur heildarhöfuðstóllinn eða hluti hans, ásamt áföllnum
vöxtum, og allar aðrar uppsafnaðar eða útistandandi fjárhæðir samkvæmt fjármálaskjölunum falli í gjalddaga og komi til greiðslu þegar í stað og skulu þær
þá gjaldfalla og koma til greiðslu þegar í stað.

13

ALLUR SAMNINGURINN, BREYTINGAR

13.1

Breytingar

13.1.1 Aðeins er heimilt að gera breytingar á samningi þessum, bæta við hann eða falla frá
honum með skriflegu samkomulagi milli samningsaðila.
13.1.2 Áhrif hvers konar breytingar, viðbótar eða eftirgjafar, í samræmi við mgr. 13.1.1,
munu ná til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda.
13.2

Breytingar á samningsaðilum
Enginn samningsaðili getur framselt réttindi sín eða skuldbindingar samkvæmt
samningi þessum, flutt þau eða íþyngt öðrum með þeim.
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14

TILKYNNINGAR

14.1

Skrifleg samskipti
Öll samskipti, sem eiga að fara fram samkvæmt eða í tengslum við samning þennan,
skulu fara fram skriflega á ensku og, nema annað sé tekið fram, vera í formi bréfs
eða símbréfs (þau má afrita og senda með tölvupósti en slíkt telst ekki vera gild
afhending). Senda skal afrit af öllum tilkynningum til lánveitanda til breska tryggingarsjóðsins og afrit af öllum tilkynningum til breska tryggingarsjóðsins til lánveitanda.

14.2

Heimilisföng
Heimilisfang og bréfasímanúmer (og deildin eða embættismaðurinn, ef um það er
að ræða, sem orðsendingunni skal beint til) vegna allra samskipta sem eiga að fara
fram samkvæmt eða í tengslum við samning þennan skal vera:
(a) þegar lánveitandi á í hlut, HM Treasury, 1 Horse Guards Road, London SW1A
2HQ, United Kingdom og +44 (0)20 7270 5764 (b.t.: Tom Scholar),
(b) þegar breski tryggingarsjóðurinn á í hlut, Financial Services Compensation
Scheme, 7th Floor, Lloyds Chamber, 1 Portsoken Street, London E1 8BN,
United Kingdom og +44 (0)20 7892 7637 (b.t.: Loretta Minghella, aðalframkvæmdastjóra),
(c) þegar Tryggingarsjóður innstæðueigenda á í hlut, Borgartún 26, 3. hæð, 105
Reykjavík, Ísland, og +354 590 2606 (b.t.: framkvæmdastjóra) og
(d) þegar íslenska ríkið á í hlut, Fjármálaráðuneytið, Arnarhvoli, Lindargötu, 150
Reykjavík, Ísland og +354 562 8280 (b.t.: ráðuneytisstjóra),
eða, í hverju tilviki fyrir sig, sérhvert það annað heimilisfang eða bréfasímanúmer
(eða deild eða embættismaður) sem einhverjum hinna fyrrnefndu er heimilt að
tilkynna um til hinna með minnst fimm virkra daga fyrirvara.

14.3

Afhending
Tilkynningar, sem eru afhentar viðtakanda, sendar í pósti eða með símbréfi, teljast
hafa verið afhentar á tilhlýðilegan hátt:
(a) ef þær eru skildar eftir á heimilisfangi aðilans sem á að fá þær, á þeim tíma
þegar þær eru skildar eftir (eða, ef þær eru skildar eftir á degi sem er ekki virkur
dagur, þá kl. 8.15 f.h. (að staðartíma) næsta virka dag),
(b) ef þær eru sendar með alþjóðlegum ábyrgðarpósti, á öðrum virkum degi eftir að
þær eru póstlagðar, og
(c) ef þær eru sendar með bréfasíma, þegar bréfasíminn sem tekur við þeim hefur
staðfest viðtöku (eða, ef þær eru sendar á degi sem er ekki virkur dagur, þá kl.
8.15 f.h. (að staðartíma) næsta virka dag),
og að því tilskildu að fullnægjandi sé, þegar færa skal sönnur á að tilkynning hafi
verið send samkvæmt samningi þessum eða í tengslum við hann, að sanna að tilkynningin hafi verið afhent á heimilisfangið eða að rétt heimilisfang hafi verið ritað
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á umslagið með tilkynningunni og að það hafi verið sent með alþjóðlegum ábyrgðarpósti (eftir atvikum).
15

ÖNNUR ÁKVÆÐI

15.1

Sjálfstæði einstakra greina (e. severability)
Verði eitthvert ákvæði samnings þessa ólögmætt, ógilt, óskuldbindandi eða óframfylgjanlegt að einhverju leyti samkvæmt lögum skal það ekki á neinn hátt hafa áhrif
á eða skerða lögmæti, gildi, bindandi áhrif og framfylgd ákvæðanna sem eftir
standa.

15.2

Úrræði
Þótt lánveitandi láti hjá líða að nýta sér eða tafir verða á því að hann nýti einhvern
þann rétt eða úrræði sem hann hefur samkvæmt lögum eða samkvæmt eða í samræmi við samning þennan, mun það ekki skerða þann rétt eða úrræði eða vera eða
teljast vera eftirgjöf eða frávik frá þeim rétti eða því úrræði eða útiloka að þau verði
nýtt hvenær sem er síðar og engin einstök nýting þess réttar eða úrræðis eða nýting
að hluta til útilokar aðra eða frekari nýtingu á þeim rétti eða úrræði eða nýtingu
annars réttar eða úrræðis. Hver þau réttindi eða heimild, sem lánveitanda er heimilt
að nýta sér samkvæmt samningi þessum eða ákvörðun sem lánveitanda er heimilt
að taka (þ.m.t., án takmarkana, aðgerð, málefni eða atriði sem lánveitandi samþykkir, tilgreinir, ákvarðar, ákveður eða tilkynnir Tryggingarsjóði innstæðueigenda
og/eða íslenska ríkinu), má lánveitandi nýta sér eða grípa til, algjörlega og án nokkurra takmarkana, að eigin geðþótta á hverjum tíma og er ekki skuldbundinn til að
gefa ástæður fyrir því.

15.3

Samhljóða eintök
Samning þennan má gera í eins mörgum samhljóða eintökum og verða vill og samningsaðilarnir geta gert hann í aðgreindum samhljóða eintökum og hefur það sömu
áhrif og ef undirskriftirnar á samhljóða eintökunum væru á einu eintaki þessa samnings. Hvert samhljóða eintak telst vera frumrit af samningi þessum en saman mynda
þau einn og sama gerninginn.

16

BREYTTAR AÐSTÆÐUR

16.1

Þegar breytingar verða á aðstæðum
Þessi grein (16. gr.) á við sýni nýjasta IV. greinar úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
á stöðu Íslands að skuldaþoli þess hafi hrakað til muna miðað við slíkt mat Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 19. nóvember 2008.

16.2

Fundur til að fjalla um breyttar aðstæður
Lánveitandi fellst á að, ef aðstæður samkvæmt þessari grein (16. gr.) koma upp og
íslenska ríkið óskar eftir því, verði efnt til fundar og staðan rædd og íhugað hvort,
og þá hvernig, breyta skuli samningi þessum til að hann endurspegli þá breytingu
á aðstæðum sem um er að ræða.
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GILDANDI LÖG OG LÖGSAGA

17.1

Gildandi lög
Ensk lög gilda um samning þennan og sérhvert það málefni, kröfu eða ágreiningsefni sem kemur upp vegna eða í tengslum við hann, hvort sem þau réttindi, sem þau
byggjast á, eru innan eða utan samninga (e. contractual or non-contractual), og skulu
túlkuð í samræmi við þau.

17.2

Lögsaga

17.2.1 Sérhvert það málefni, krafa eða ágreiningsefni sem kemur upp vegna eða í tengslum
við samning þennan, hvort sem þau réttindi, sem þau byggjast á, eru innan eða utan
samninga, þar á meðal málefni, krafa eða ágreiningsefni varðandi tilvist, lögmæti
eða riftun samnings þessa („ágreiningsefni“) skulu einungis lúta lögsögu enskra
dómstóla.
17.2.2 Samningsaðilar eru sammála um að viðeigandi og hentugast sé að enskir dómstólar
leysi úr ágreiningi og til samræmis við það mun enginn samningsaðili halda fram
hinu gagnstæða.
17.2.3 Málsgrein þessi (mgr. 17.2) er aðeins í þágu lánveitandans. Af því leiðir að ekki er
hægt að koma í veg fyrir að lánveitandi höfði dómsmál vegna ágreiningsefna fyrir
öðrum dómstólum sem lögsögu hafa. Að því marki sem lög heimila getur lánveitandi höfðað mál samtímis í mörgum lögsögum.
17.3

Birting stefnu
Með fyrirvara um hvers konar aðrar aðferðir við stefnubirtingu, sem eru heimilar
samkvæmt viðeigandi lögum, tilnefnir Tryggingarsjóður innstæðueigenda og íslenska ríkið, hvort um sig, hér með, með óafturkræfum hætti, sendiráð Íslands að 2A
Hans Street, SW1X 0JE London, Englandi, sem umboðsaðila sinn vegna stefnubirtinga að því er varðar hvers konar málsmeðferð fyrir enskum dómstólum í tengslum við hvers konar fjármálaskjöl og fellst á að láti umboðsaðilinn tilkynningu um
slíkt hjá líða ógildi það ekki viðkomandi málsmeðferð.
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FALLIÐ FRÁ FRIÐHELGISRÉTTINDUM
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og íslenska ríkið fallast, hvort um sig, almennt
á að þeim sé birt hvers konar stefna í tengslum við ágreining sem upp kann að koma
og að sjá fyrir hvers konar lausnum og úrræðum í því tilliti, þ.m.t. með aðför eða
fullnustu í hvaða eignum sem er (óháð notum þeirra eða ætluðum notum) samkvæmt
hvers konar úrskurði eða dómi. Ef Tryggingarsjóður innstæðueigenda, íslenska ríkið
eða eignir þeirra eru friðhelgar eða eiga rétt á friðhelgi, í hvaða lögsögu sem er,
gagnvart birtingu stefnu eða annarra gagna sem varða hvers konar ágreining, eða eru
friðhelgar eða eiga rétt á friðhelgi gagnvart lögsögu, málshöfðun, dómi, fullnustu,
fjárnámi (hvort heldur er fyrir dómi, við framkvæmd fullnustu eða á annan hátt) eða
öðrum lögfræðilegum úrræðum, er hér með fallið frá þeim rétti með óafturkræfum
hætti, að því marki sem heimilt er samkvæmt lögum viðkomandi lögsögu. Tryggingarsjóður innstæðueigenda og íslenska ríkið fallast, hvort um sig, einnig með
óafturkræfum hætti á að beita ekki slíkri friðhelgi fyrir sig eða eignir sínar.
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Eyðublað 1

Eyðublað fyrir útgreiðslubeiðni

Frá:

Breska tryggingarsjóðnum

Til:

Umboðsmanna breska fjármálaráðuneytisins

Dagsett:

[Dagsetning]

Ágæti viðtakandi,
Samningur um lán að andvirði allt að £2.350.000.000,
dagsettur 5. júní 2009 („samningurinn“)
1

Vísað er til samningsins. Hugtök sem skilgreind eru í samningnum hafa sömu
merkingu í þessari útgreiðslubeiðni.

2

Þetta er útgreiðslubeiðni.

3

Farið er fram á útgreiðslu fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda, samkvæmt
eftirfarandi skilyrðum:
(a) Dagsetning útgreiðslu:

[dagsetning]

(b) Fjárhæð (í sterlingspundum):

[fjárhæð]

4

Útgreiðsluna skal leggja inn á [tilgreina bankareikning breska tryggingarsjóðsins].

5

[Vinsamlegast yfirfærið, jafnskjótt og andvirði útgreiðslunnar hefur verið lagt inn
á fyrrnefndan reikning, jafnháa fjárhæð af þeim reikningi inn á [tilgreinið reikninginn sem innstæðueigendur hjá Landsbankanum í London munu fá trygginguna
greidda út af].

Virðingarfyllst,
Breski tryggingarsjóðurinn
Nafn:
Starfsheiti:
Nafn:
Starfsheiti:
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SAMNING ÞENNAN GERÐU, ÞANN DAG SEM SEGIR Í UPPHAFI SAMNINGS
ÞESSA:
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta á Íslandi
Nafn:

Áslaug Árnadóttir

Starfsheiti: stjórnarformaður
Íslenska ríkið
Nafn:

Indriði H. Þorláksson

Starfsheiti: ráðuneytisstjóri
Umboðsmenn breska fjármálaráðuneytisins
Nafn:

Gary Roberts

Starfsheiti: Fulltrúi með tilhlýðilegt umboð

