UMSITING AV FÍGGJAROGNUM HJÁ ALEMNNUM GRUNNUM OG
STOVNUM
Samtykt á nevndarfundi 19. februar 2018
Landsbankin kann umsita ogn hjá almennum grunnum og stovnum eftir hesum høvuðsreglum:
1. Grunnurin ella stovnurin skal verða almennur, men ikki vera partur av minstagjaldførinum hjá landskassanum
2. Sum meginregla skal peningurin vera latin til umsitingar fyri eitt longri tíðarskeið, tað
vil siga longri enn 2 ár.
3. Er tíðarskeiðið styttri enn 2 ár, verður serstøk avtala gjørd
4. Landsbankin kann ikki átaka sær at røkja rakstrargjaldføri ella rakstrarkonti
5. Landsbankin tekur eitt umsitingargjald.
Treytir í sambandi við íløgurøkt:
Inngjald:
Landsbankin skal hava fráboðan tveir dagar frammanundan, tá peningur
verður fluttur, har upplýst verður upphædd og hvønn peningastovn flutt
verður til.
Útgjald:
Landsbankin skal hava fráboðan tríggjar dagar frammanundan, tá peningur
ynskist úttikin. Um upphæddin er minni enn 10 mió. kr. kann fráboðast
seinast dagin fyri. Upplýsast skal peningastovnur, kontonummar og
upphædd.
Umsiting:
Peningurin verður umsitin, sum ein partur av tí gjaldføri landsbankin umsitur
fyri Føroya Landsstýri. Peningurin kann setast í peningastovnar ella í
virðisbrøv eftir tað til eina og hvørja tíð galdandi íløguheimild landsbankin
hevur frá nevndini í landsbankanum.
Avkast:
Avkastið verður roknað frá tí degi peningurin er innsettur og til ársenda, og
annars árliga. Avkastið verður roknað út frá mánaðarligari miðalsaldo á
innistandandi, og verður tilskrivað/útgoldið áðrenn 25. januar árið eftir.
Avkastsatsurin er tann sami sum landsbankin fær frá restini av gjaldførinum,
tó verður %-gjald drigið frá til umsiting. Um peningur verður tikin út í árinum,
verður avkast roknað av úttiknari upphædd frá ársbyrjan til dagin peningurin
verður tikin út. Avkastið fyri hesa upphædd verður goldið seinast tríggjar
vikur aftaná, at peningurin er tikin út. Um peningur verður tikin út í úrtíð, tað
vil siga áðrenn 2 ára avtalutíðarskeiðið er runnið, verður dekort á 0,5% av
upphæddini, sum verður tikin út.
Umsitingargjald:
Umsitingargjaldið er 0,10% pro anno
Upplýsingar:
Er ynski um at fáa upplýst avkastið til ein ávísan dag á árinum skal
landsbankin lata upplýsingarnar.
Uppsøgn:
Avtalan kann frá báðum pørtum uppsigast við 14 daga freist. Uppsøgnin skal
vera skrivlig.

