Umsókn
um opnun viðskiptareiknings/aðild að stórgreiðslukerfi
Umsókn um aðild að stórgreiðslukerfi skal fylgja staðfest afrit af starfsleyfi frá viðkomandi
fjármálaeftirliti og lýsing á þeirri starfsemi sem heimiluð hefur verið (viðauki við starfsleyfi).

Umsókn
Umsækjandi óskar eftir að:
Opna viðskiptareikning hjá Seðlabanka Íslands
Þátttöku í stórgreiðslukerfi
Nota núverandi viðskiptareikning nr.:
Ástæður umsóknar:
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.

Umsækjandi
Nafn:

kennitala:

Heimilisfang og sími (höfuðstöðvar):

_ __

_

__.
.
.

Forstjóri (Nafn):

.

Stjórnarmenn :

.

.
.
.
.
.
.

Stutt lýsing á starfsemi umsækjanda:
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Umsjónar- og ábyrgðaraðilar
Heiti sviðs/deildar sem sér um umsjón:

.

Nafn framkvæmdastjóra:

.

Heimilisfang (aðsetur starfsemi):

.

Umsjónaraðilar kerfis hjá þátttakanda:
Tengiliður1, nafn:

.

Starfsheiti:

.

Sími:

Tölvupóstur:

.

Tengiliður2, nafn:

.

Starfsheiti:

.

Sími:

Tölvupóstur:

.

Upplýsingar um breytingar á fyrirkomulagi rekstrarmála hjá þátttakanda, s.s. nöfn tengiliða skal
senda með sannarlegum hætti til bókhaldssviðs Seðlabanka Íslands.

Til upplýsingar
Hvernig er/verður annarri greiðslumiðlun umsækjanda háttað?
Greiðslumiðlun fyrir færslur undir stórgreiðslumörkum (jöfnunarkerfi):
Bein aðild að jöfnunarkerfi
Óbein aðild að jöfnunarkerfi
Ekki aðild að jöfnunarkerfi.
Annað kerfi (þá hvaða): ______________________________________.
Greiðslumiðlun vegna verðbréfaviðskipta:
Bein aðild að verðbréfauppgjörskerfi Verðbréfaskráningar Íslands
Óbein aðild að verðbréfauppgjörskerfi Verðbréfaskráningar Íslands
Ekki aðild að greiðslumiðlun vegna verðbréfaviðskipta
Annað kerfi (þá hvaða): ______________________________________.
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Fylgiskjöl
Eftirfarandi fylgiskjöl fylgja umsókn:
Afrit af starfsleyfi og viðauki við það frá fjármálaeftirliti
Staðfesting fjármálaeftirlits á eiginfjárhlutfalli og dagsetning.
Staðfesting á lausafjárhlutfalli og dagsetning.
Heimild til skuldbindinga/undirskriftalisti prókúruhafa.
Staðfest samþykki stjórnar

Undirritun

Undirritaður skuldbindur sig til að upplýsa Seðlabanka Íslands ef vart verður einhverra vandamála
í starfsemi félagsins sem ógnað geta starfsemi stórgreiðslukerfis, s.s. um fyrirsjáanlegan
alvarlegan lausafjárskort, almennan greiðslufjárvanda, aðsteðjandi rekstrarvanda hjá þátttakanda
(s.s. tæknilegur, starfslegur) eða aðsteðjandi annan vanda. Undirritun forstjóra félagsins eða aðila
sem rétt hefur til að skuldbinda félagið.

____________________________
Staður og dagsetning

____________________________
Nafn

Gert er ráð fyrir að aðild verði að jafnaði virk innan 6 vikna frá dagsetningu fullgildrar umsóknar.
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