Orðasafn
SÍB
Orð og hugtök um
viðfangsefni starfsmanna
fjármálafyrirtækja

a
t
ú
l
erva

n
r
n
k
u
i
k
t
e
ó
b
k
f
s
l
a
ó
l
d
r
l
u
e
a
s
g
r
m
u
e
s
í
f
str
n
m
a
ó
n
Ren H
ja

a
b
b
ú
d

Formáli
Samband íslenskra bankamanna (SÍB) varð 70 ára árið 2005. Til að minnast þessara tímamóta ákvað stjórn SÍB að gefa út orðasafn yfir öll þau fjöldamörgu orð og hugtök sem félagsmenn SÍB hafa notað við vinnu sína undanfarna áratugi. Undirrituðum var falið að vinna við
orðasöfnunina og skráningu orðasafnsins í samvinnu við Íslenska málstöð. Vinna við efnisöflunina hófst í október 2005 og var lagt upp með það að veganesti að bregða upp mynd af
þeim orðum og hugtökum sem bankamenn hafa notað við vinnu sína á síðustu 100 árum.
Fljótlega kom í ljós að hér var um miklu meiri vinnu að ræða en gert hafði verið ráð fyrir og
verkið allt umfangsmeira en búast mátti við.
Við efnisöflun var ýmsum aðferðum beitt. Í upphafi var fjölmörgum eftirlaunaþegum
bankanna skrifað bréf og þeir beðnir um upplýsingar og aðstoð. Margir af þessum aðilum
höfðu samband við mig bæði símleiðis og einnig með tölvupósti og lögðu í púkkið það sem
þeir mundu eftir. Ég heimsótti suma á heimili þeirra og var mér þar vel tekið og var greinilegt að áhuga vantaði ekki.
Ýmsir töldu þó að þeir væru búnir að gleyma öllu. En það safnaðist þó smátt og smátt
í pokann. Samhliða þessu voru bankar og sparisjóðir heimsóttir og núverandi starfsmenn
spurðir í þaula og ýmsir orðalistar skildir eftir hjá þeim til úrvinnslu þ.e. þeirra skilningur og
skýringar á hugtökum sem þeir hafa verið að nota. Þessi aðferð skilaði miklu því að bankamenn eru vel meðvitaðir um allt það sem nú er í gangi. Skjalasöfn voru heimsótt, aðallega
Skjalasafn Landsbankans að Lynghálsi en þar fékk ég góðar móttökur og mikla aðstoð við
efnisöflun og aðgang að ýmsum ritum og gömlum blöðum (sjá heimildaskrá). Einnig var farið í Landsbókasafn Íslands og leitað þar að gömlum bæklingum um vöruframboð bankanna
hér á árum áður. Þessi leit var tímafrek og skilaði raunar minni árangri en ég hafði vænst. Þess
má og geta að ýmsar netsíður fjármálafyrirtækja voru skoðaðar og upplýsingar sóttar þangað eins og efni stóðu til.
Þegar litið er yfir sviðið kemur í ljós að lítið hefur breyst í þjónustuframboði bankanna í
marga áratugi. Það er fyrst með tilkomu tölvutækninnar eftir 1965 að ýmislegt nýtt fer að
koma fram.
En aðalbreytingin er nú hin allra síðustu ár þegar samkeppni fjármálafyrirtækja stóreykst
og allt er gefið frjálst. Með nýjum þjónustuþáttum fjármálafyrirtækja hafa komið fram alls
konar ný hugtök og orð sem bankamenn fyrri tíma kunna ekki skil á og þekkja jafnvel ekki
haus eða sporð á í dag.
Orðasafnið er unnið í skráningarkerfi orðabanka Íslenskrar málstöðvar og er eitt af orðasöfnum orðabankans.
Ég geri mér fulla grein fyrir því að hér er ekki um heildarsafn að ræða. Sitt hvað mun vanta
í safnið og bið ég forláts á því. Í framtíðinni verður haldið áfram að bæta við orðasafnið eins
og efni og ástæður standa til. Það er samt von mín að þessi fyrsta útgáfa veiti allgóða yfirsýn
yfir þau orð og hugtök sem bankamenn hafa notað á liðnum árum.
Að verklokum vil ég þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við efnisöflun og veittu mér
góð ráð en fjölmargir voru reiðubúnir til að aðstoða á ýmsa lund. Hér er átt við m.a. bæði
fyrrverandi og núverandi starfsmenn banka og sparisjóða. Sérstaklega vil ég þakka Ágústu
Þorbergsdóttur hjá Íslenskri málstöð fyrir ómetanlega hjálp. Um allt það sem missagt kann
að vera er aðeins við undirritaðan að sakast.
Hafnarfirði í desember 2006
Sveinbjörn Guðbjarnason.

Frá útgefanda:
Ljóst er að það safn sem hér er birt er hvergi tæmandi yfir þau orð og hugtök sem starfsmenn í fjármálafyrirtækjum nota nú eða hafa notað í gegnum tíðina. Þeim sem vilja koma á
framfæri breytingum eða viðbótum við þessa útgáfu er bent á að senda tillögur sínar í tölvupósti til ordabanki@hi.is merkt orðasafn SÍB. Viðbótum og ábendingum verður safnað
saman og unnið úr þeim með reglulegum hætti.



A

A/V-hlutfall
Hlutfallið milli árlegs arðs og markaðsverðs hlutabréfa og gefur hugmynd um þá ávöxtun sem felst í greiddum arði af hlutabréfum. Fjárfestar, sem horfa til langs tíma, myndu varla vera
tilbúnir að greiða hátt verð fyrir bréf sem skila lágum árlegum
arðgreiðslum (árlegri ávöxtun) eða m.ö.o. fyrirtæki með lágt A/
V-gildi nema þá að glæst framtíð blasi við fyrirtækinu. Mjög
mörg tæknifyrirtæki eru með lágt A/V-hlutfall en eru jafnframt mjög verðmæt hvað markaðsvirði snertir. Þetta kemur ein
faldlega til vegna væntinga fjárfesta varðandi framtíðartekjumöguleika slíkra fyrirtækja þótt tekjur séu litlar í byrjun rekstrar.

abinn

Aðalbókin í bókhaldi hvers útibús.
Orðatiltækið að skoða abann merkti að skoða aðalbókina.
Sjá einnig: sjúrnal, jurnal, debetorar

accept-reikningur

Reikningur á bak við tékka sem útgefinn er af gjaldkerum
bankans.

Aðalbanki

Bankanúmer 0101. Aðalbankinn er staðsettur í Austurstræti 11.
(Landsbankinn).

aðalféhirðir

Yfirmaður gjaldkera, fer með aðalsjóð, ábyrgur gagnvart bankastjóra/ sparisjóðsstjóra.

aðalfundur

Árlegur fundur sem haldinn er hjá hlutafélögum og einkahlutafélögum.
Á aðalfundum gefst hluthöfum kostur á að neyta atkvæðisréttar síns, í hlutfalli við eign í viðkomandi félagi, varðandi þau
mál sem tekin eru fyrir á slíkum fundum. Ákveðin mál skal
ávallt taka fyrir á aðalfundi, svo sem samþykki ársreiknings og
kjör stjórnar. Meðal annarra fundarefna slíkra funda má nefna:
mögulega hlutafjáraukningu, sameiningar við önnur fyrirtæki,
breytingar á stjórn fyrirtækisins og önnur stærri mál er varða
persónulegan hag hluthafa.

aðgerð

Skráning á samskiptum við viðskiptamann. (Spakur)

afborgun

Greiðsluhluti af skuld, lán greitt upp í pörtum, þ.e. lán greitt
með afborgunum.

afborgunarbréf

Skuldabréf sem endurgreiðist með greiðslu reglulegra afborgana.

afborgunarsamningur

Handhafar SPRON Gullkorta geta með einu símtali fengið yfirdrætti sínum breytt í afborgunarsamning sem greiðist með
mánaðarlegum afborgunum á umsömdum tíma. (SPRON)

afföll

Mismunur á nafnverði skuldabréfs með vöxtum og verðbótum
og markaðsverði þess á kaupdegi.
Dæmi: Nafnverð skuldabréfs er 100, áfallnir vextir og verðbætur
eru 7, samtals 107. Ef markaðsverð er 97 eru afföll 10 eða 9,3%.
Afföllin verða hærri eftir því sem meiri munur er á nafnvöxtum
og ávöxtunarkröfu og eftir því sem tíminn er lengri. Ávöxtun



skuldabréfa getur myndast með vöxtum eða afföllum eða hvoru
tveggja.

afföll skuldabréfs

Mismunur á markaðsverðmæti og uppreiknuðu verði sem
myndast þegar ávöxtunarkrafa er hærri en nafnvextir skuldabréfs.

afgreiðsla

Ytri afgreiðsla með takmarkað starfssvið, oftast almenn starfsemi.

afgreiðslugjald

Gjald sem banki tekur vegna tiltekinnar þjónustu, t.d. vegna
breytingar á skilmálum.

afgreiðslustjóri

Starfsmaður banka sem sér um starfsmannastjórnun í samráði
við útibússtjóra, verkstjórnun og þátttöku í markaðsstarfi.
Afgreiðslustjóri hefur eftirlit með öryggisbúnaði útibúsins, sér
um sölu og þjónustu, greiðslu reikninga og ráðgjöf til einstaklinga, félaga, fyrirtækja á vörum bankans. Afgreiðslustjórinn er
staðgengill útibússtjóra í hans fjarveru.

Afkomuvernd

Viðbótarlífeyrissparnaður með afkomutryggingu. Vátryggjandi
er tryggingafélagið Sjóvá hf.
Afkomuvernd samanstendur af lífeyrissparnaði hjá Almenna
lífeyrissjóðnum og afkomutryggingu hjá Sjóvá sem greiðir örorkubætur til allt að 65 ára aldurs ef einstaklingur missir starfsgetu vegna slyss eða sjúkdóms.
Afkomuvernd stuðlar að fjárhagslegu öryggi á öllum ævi
skeiðum og tryggir fyrir tekjumissi ef starfsgeta tapast vegna
slyss eða sjúkdóms. Einnig safnast upp viðbótarlífeyrissparnaður
sem er ein besta leiðin til að safna eignum sem bætast við eftirlaun í starfslok. Að gera samning um afkomuvernd gæti því verið það skynsamlegasta sem hægt er að gera.
Með afkomuvernd er iðgjaldið greitt áður en tekjuskattur er reiknaður af launum. Þannig lækka iðgjöldin sem nemur tekjuskattinum og munar um minna. Komi til greiðslu bóta
er greiddur tekjuskattur af þeim eins og öðrum tekjum, sama
hvort iðgjöldin eru greidd af óskattlögðu fé eða ekki. Með fullu
skatthlutfalli er hægt að njóta allt að 40% afsláttar af iðgjaldinu.
Hvað er Akomuvernd? Örorkutrygging sem greiðir örorkubætur
til allt að 65 ára aldurs við 40% starfsorkumissi.
Af hverju Afkomuvernd? Lágmarkar tekjumissi við skerðingu
starfsgetu vegna sjúkdóms eða slyss. Það tekur ungt fólk, sem er
að hefja störf á vinnumarkaði, 3 ár að öðlast full réttindi í lífeyrissjóðum. Örorkubætur lífeyrissjóða og Tryggingastofnunar eru
lægri en launin sem greitt er af. Tekjulækkun er óhjákvæmileg
komi til örorku. Hagkvæmt er að kaupa trygginguna með þessum hætti. Iðgjald er greitt með óskattlögðu fé. Fyrir hverja er
Afkomuvernd? Starfandi einstaklinga sem greiða í lífeyrissjóð og
hafa ekki bætt við sig örorkutryggingu. Ungt fólk sem er að hefja
störf á vinnumarkaði og er ekki búið að öðlast full réttindi í lífeyrissjóði.
Afkomutrygging Sjóvá tryggir mánaðarlegar tekjur til 65 ára
aldurs ef starfsorka skerðist um 40% eða meira af völdum sjúkdóms eða slyss og rétthafi verður fyrir launaskerðingu af þeim
sökum. Fullar bætur greiðast ef starfsorkuskerðing verður meiri
en 67%. Tryggingin er sérstaklega hentug til að bæta við ör-

orkulífeyrisréttindi í lífeyrissjóðum því tryggingin er langtímatrygging. (Glitnir)

aflafé

Peningar eða fjármunir sem aflað er.
Dæmi: sjálfsaflafé

afleiður

Sérstök tegund samninga sem notaðir eru til að draga úr áhættu
í viðskiptum. Þeir tryggja aðila eða viðskiptamann gegn verðbreytingum með því að kveða á um skilmála viðskipta eða hugsanlegra viðskipta í framtíðinni.
Afleiðuviðskipti fara fram með hlutabréf, skuldabréf, gjaldeyri,
fasteignir, vörur o.fl.

aflýsa

Lýsa því yfir að áður þinglýst réttindi séu niður fallin.
Aflýsing fer fram hjá sýslumanni.

Afmælisreikningur

Reikningur sem stofnaður var á 100 ára afmæli Landsbankans
1986.

afreikna

Erlendri kröfufjárhæð snúið yfir í íslenska fjárhæð, t.d. erlendar innheimtur.

afrita

Lesa gögn úr geymslu eða af öðrum gagnamiðli þannig að þau
standi þar óbreytt og skrifa sömu gögn annars staðar á gagnamiðil sem má vera ólíkur upprunalega gagnamiðlinum.

afsal

Þar sem eignarréttur er yfirfærður frá einum aðila til annars.

afsegja víxla

Ef víxlar voru ekki greiddir á eindaga voru þeir afsagðir. Þá átti
fulltrúi frá sýslumanni að koma í bankann (rétt fyrir lokun) og
kalla upp hvort einhver væri á staðnum sem væri tilbúinn að
greiða víxilinn og ef enginn gaf sig fram þá var víxillinn afsagður.

afskrifa

Lækka mat á verðgildi.
Afskrifuð skuld er færð út úr bókum kröfuhafa þegar innheimta
hennar ber ekki árangur.

afskriftir

Reiknuð útlánatöp.

afturköllun uppboðs
Þegar sá sem fer fram á uppboðið fellur frá beiðninni.

Afurðalán

Lán til fyrirtækja frá SPH sem ætlað er til að fjármagna framleiðslu og birgðahald.
Gerður er samningur um lán til eins árs í senn með tryggingu í
afurðum. Lánshlutfall er allt að 75% af verðmæti vörubirgða á
hverjum tíma. Hægt er greiða lánið niður við sölu. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Atvinnuhúsnæðislán, Sumarhúsalán, Rekstrarlán,
Skrifstofulán, Fjárfestingarlán, Eignaleiga

afurðalánavextir

Vextir af lánum með veði í afurðabirgðum.

AH

Tékka- og debetkortareikningar (gömlu ávísana- og hlaupareikningarnir).

AK
Afgreiðslukerfi bankans.

aldurstengd verðbréfasöfn
Vegna sveiflna í ávöxtun henta verðbréf mismunandi vel fyrir aldurshópa. Hlutabréf gefa t.d. að jafnaði hæstu ávöxtunina
en ávöxtun sveiflast mikið og því henta þau ekki vel fyrir þá
sem ávaxta fé í stuttan tíma. Í aldurstengdum verðbréfasöfnum
er eignum raðað saman í þrjú til fimm verðbréfasöfn þannig að
þau henti fyrir mismunandi aldursskeið. Í safninu, sem hefur
lengstan sparnaðartíma, er vægi hlutabréfa hátt en í safninu hjá
þeim sem hafa mjög stuttan sparnaðartíma er vægi þeirra lágt
eða ekkert.

Almenna golfkortið

Kreditkort KB banka fyrir kylfinga. Kortinu fylgja ferðatryggingar auk golftengdra fríðinda. (KB banki)
Sjá einnig: Golfkort, Golfkort Plús, Gull golfkort

almenn sparisjóðsbók

Samningur um geymslu á fé til langs eða skamms tíma gegn
greiðslu vaxta. Reikningur ber lága vexti og er óbundinn, því er
hentugt að nota hann sem veltureikning. Almenn sparisjóðsbók
er óverðtryggð.

Almennt e2 vildarkort

Alhliða greiðslukort frá SPRON til daglegra nota. Almennar ferðaslysa- og sjúkratryggingar fylgja kortinu. Einnig er hægt
er að fá þetta greiðslukort sem Visa í + (fyrirfram greitt kreditkort).
Almenna e2 vildarkortið veitir 4 vildarpunkta af hverjum 1.000
krónum ásamt því að veita 0,5% endurgreiðslu af innlendri
veltu. (SPRON)
Sjá einnig: Gull e2 vildarkort, Platínum e2 vildarkort, Visa Plúskort

Almennt veltukort

Alþjóðlegt MasterCard-kreditkort, útgefið af SPRON.
Veltukortið frá SPRON er öðruvísi en hefðbundin kreditkort.
Notandinn ræður hversu mikið hann greiðir niður af úttekt
hvers mánaðar, svo lengi sem greidd eru 5% eða 5.000 kr. lágmark, auk vaxta og þóknunargjalda sem er t.d. skotsilfursgjald.
Veltukort, alþjóðlegt MasterCard-kreditkort, sem hægt er að
nota á yfir 21 milljón afgreiðslustaða um allan heim. (SPRON)
Sjá einnig: Gullveltukort, Veltukort

Almennt Visa-kort

Greiðslukort sem hentar fólki sem vill ódýrt kreditkort með
lágmarksþjónustu. Alhliða greiðslukort til daglegra nota með
lágmarksferðatryggingum.
Sjá einnig: Farkort Visa, Gull Visa, Svarta kortið Visa, Visa Ísland, Visa-lán, Visa-Platínukort, Visa-Plúskort

almennur sjóður

Verðbréfasjóður sem gerir kaupendum kleift að velja milli þess
að fá reglulegar tekjur eins og í tekjusjóði eða láta þær leggjast
við höfuðstólinn eins og í vaxtarsjóði.

AL-reikningur

Almennur nútímareikningur Iðnaðarbankans. Sameinar kosti
tékka og sparireiknings. Hækkandi vextir með hækkandi innstæðu. Lán samdægurs. Nafn reikningseiganda sérprentað á
hvern tékka. (Iðnaðarbankinn)



Alþjóðasjóður
Við ávöxtun fjármuna sjóðsins er lögð áhersla á að fjárfesta í verðbréfum fyrirtækja sem sýna stöðugan hagnað og vöxt í tekjum,
jákvæða fjármunamyndum og viðvarandi ávöxtun eigin fjár.
Áhersla er lögð á alþjóðlega áhættudreifingu verðbréfasafnsins og virka áhættustýringu. Sjóðurinn mun eingöngu fjárfesta í
verðbréfum fyrirtækja sem skráð eru í viðurkenndum kauphöllum. Ávöxtun sveiflast í samræmi við markaðsvirði undirliggjandi
verðbréfa í eigu sjóðsins. Sjóðurinn miðar frammistöðu sína við
alþjóðlegu hlutabréfavísitölu Morgan Stanley (MSCI). Markmið
sjóðsins er að skila hærri ávöxtun en viðmiðunarvísitalan.
Ávinningur: Fagleg sjóðastjórnun. Fjárfestingartækifæri sem aðeins stórir fjárfestar hafa aðgang að. Skjót viðbrögð við breyttum
markaðsaðstæðum. Meiri áhættudreifing en ef fjárfest er í einstökum verðbréfum. Arðgreiðslum er ráðstafað til fjárfestinga.
Enginn binditími.
Skattamál: Fjármagnstekjuskattur greiðist af ávöxtun bréfa í
sjóðnum. Bréfin veita ekki rétt til lækkunar tekjuskatts.
Sjóðurinn er langtímafjárfestingarkostur (3–5 ár). (Sparisjóðurinn)

alþjóðlegar peningaávísanir (IMO)

Ávísanir sem henta vel til sendingar ef ekki er vitað um reikningsnúmer viðtakanda.

alþjóðlegur sjóður

Verðbréfasjóður sem fjárfestir í erlendum skuldabréfum og/eða
hlutabréfum. Slíkir sjóðir eiga ýmist verðbréf frá einu erlendu
landi, einum heimshluta eða mörgum löndum. Getur einnig
verið verðbréfasjóður sem skiptist niður eftir atvinnugreinum.

Alþýðubókin

Sparireikningur hjá Alþýðubankanum með lántökurétti. Reglubundin innlegg veita lántökurétt eftir 3–24 mánuði. Einföld
greiðsluáætlun sýnir hvenær greiðslubyrðin er þyngst á árinu
eða hvenær svigrúm gæti verið til upplyftingar af einhverju tagi,
t.d. orlofsferðar. Alþýðubókin léttir undir og lánar allt að tvöfaldri innstæðu gegn einfaldri ábyrgð. Vextir af Alþýðubókinni
eru í samræmi við sparnaðartímann, því hærri sem hann er
lengri. (Alþýðubankinn hf.)

andvirði

Verðgildi (í peningum).

andvirði láns

Sú fjárhæð sem lántakandi fær í hendur þegar lántökugjald og
stimpilgjald hefur verið innheimt.

annar sparnaður

Sparnaður sem er lagður fyrir eftir að skattar hafa verið dregnir af launum.
Annar sparnaður getur verið innlánsreikningar í bönkum og
sparisjóðum, hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum, skuldabréf,
hlutabréf, söfnunartryggingar hjá líftryggingafélögum eða aðrar eignir. Binditími er misjafn eftir fjárfestingum en yfirleitt er
annar sparnaður alltaf laus.

annuitet

Danskt orð yfir jafngreiðslu.
Sjá einnig: jafngreiðslubréf, jafngreiðslulán

arðsemi eigin fjár

Kennitala sem sýnir hlutfallið á milli hagnaðar fyrirtækis og eigin fjár þess. Hún sýnir með beinum hætti ávöxtun eigandans af



starfsemi fyrirtækisins. Ef eigið fé í fyrirtæki er 100 og hagnaður er 10 er arðsemi eigin fjárins 10/100 eða 10%. Almennt er
hlutfallið notað til að meta hvað fyrirtæki er vel rekið.

arðsemisútreikningur

Hagnaður eftir skatt sem hlutfall af heildareignum. Ágóði,
„gróði“ fyrirtækis.

arður

Greiðsla hlutafélags til hluthafa.
Ákvörðun um arðgreiðslur er tekin á aðalfundi. Arður er venjulega tiltekinn sem hlutfall af nafnverði hlutafjár í lok reikningsárs. Arð má líta á sem þá ávöxtun sem af hlutabréfinu fékkst
á viðkomandi reikningsári. Einnig er þó hægt að líta á þróun
gengis sem form annarrar ávöxtunar af hlutabréfum.

AS-400

Tölvugerð, hluti gagnasafns tölvudeildar er geymt á henni.

Atlas-gullkort

Greiðslukort, útgefið af SPRON. Um er að ræða alþjóðlegt
greiðslukort frá MasterCard og hægt er að nota það á yfir 30
milljónum afgreiðslustaða um allan heim.
Tilvalið fyrir ungt fólk (25–30 ára og eldri) sem vill nýta sér
ferðafríðindi. Kortinu fylgja góðar ferðatryggingar og ferðaávísun, 5 kr. á hverjar 1000 kr. í innanlandsveltu (utan hraðbankaúttektir) sem korthafi getur notað sem innborgun inn á ferð.
Sjá einnig: Atlas-kort, Gull Atlas-kort

Atlas-kort

Alþjóðlegt MasterCard-kreditkort sem hægt er að nota á yfir 21
milljón afgreiðslustaða um allan heim og gefið út af SPRON.
Atlas-kortið er gefið út í samstarfi við stærstu ferðaskrifstofur landsins og þær bjóða reglulega spennandi ferðir fyrir Atlas-korthafa á góðum kjörum. Atlas-kortið er sniðið að þörfum ungs fólks á aldrinum 18–25 ára, (þó eru margir korthafar eldri). Atlas-korthafar fá árlega veltutengda ferðaávísun. Atlas-korthafar geta fengið SMS með upplýsingum um stöðu og
notkun kortsins. Atlas-korti fylgja víðtækar ferðatryggingar. Atlas-korthafar geta fengið afsláttarkort Einkaklúbbsins á endurgjalds. Atlas-korthafar hafa aðgang að AXA-neyðarþjónustunni
á ferðalögum erlendis. (SPRON)

Atvinnugreinasjóður

Verðbréfasjóður sem fjárfestir eingöngu verðbréf í fyrirtækum í
ákveðnum atvinnugreinum, s.s. sjávarútvegsfyrirtækjum, lyfja
fyrirtækjum eða tölvufyrirtækjum.

Atvinnuhúsnæðislán

Atvinnuhúsnæðislánin eru ætluð til kaupa, breytinga, endur
fjármögnunar eða annarra stærri fjárfestinga á atvinnuhúsnæði.
(Sparisjóðurinn)

Á

ábekingur
Ábyrgðarmaður sem skrifar nafn sitt aftan á víxil undir framsali
útgefanda.

ábyrgð

Bankaábyrgðum má í meginatriðum skipta í tvo flokka: Innflutningsábyrgðir eða skjalaábyrgðir (Documentary Credits) og
bakábyrgðir eða ábyrgðayfirlýsingar (Guarantees).
Kostir bankaábyrgða: Bankaábyrgð tryggir bæði hag kaupanda og
seljanda.

Greiðsluöryggi: Öryggi seljanda er tryggt með því að bankinn
er skuldbundinn að greiða honum andvirði vörunnar fullnægi
hann ákvæðum ábyrgðarinnar. Geri hann það hefur staða kaupandans lítil áhrif á seljanda.
Auðveldari fjármögnun: Seljandi getur fengið greiðslu fyrir vöruna á meðan hún er á leiðinni til kaupanda án þess að nota lánsviðskipti banka.
Hagur kaupanda: Kaupandi er viss um að greiðsla verður ekki
innt af hendi til seljanda fyrr en seljandi hefur staðið við skyldur
sínar skv. skilmálum ábyrgðarinnar.
Með bankaábyrgð á kaupandi auðveldara með að fá vörukaup
sín alveg eða að nokkru leyti fjármögnuð af sínum banka þar til
varan kemur til landsins. Þegar ákveðið hefur verið í samningi
á milli kaupanda og seljanda að greiðsluskilmálar verði í formi
bankaábyrgðar, sem verði greiðsluhæf í banka seljanda, sækir kaupandi um það til síns viðskiptabanka að hann gefi ábyrgðina út. Í ábyrgðarumsókninni koma fram þau atriði sem seljandi þarf að uppfylla til að fá andvirði vörunnar greitt áfram til
seljanda.
Ábyrgðaraðilar: Kaupandi (applicant), banki kaupanda (útgáfubanki – issuing bank), banki seljanda (tilkynningarbanki – advising bank), seljandi (beneficiary).
Sjá einnig: innflutningsábyrgð, skjalaábyrgð

ábyrgð vegna sérstakrar skráningar á virðisaukaskatti

Byggingarfélög eða verktakar sem óska eftir sérskráningu á virðisaukaskatti hjá tollstjóra vegna stórra framkvæmda, t.d. byggingar stærra húsnæðis. Ábyrgðir þessar gilda þar til eignin er
seld eða leigð virðisaukaskattsskyldum aðila.

áfengisveitingaleyfisábyrgð

Vínveitingahús og matsölustaðir, sem hafa leyfi til sölu áfengis,
þurfa að leggja fram hjá innheimtumanni ríkisjóðs, sjálfskuldarábyrgð frá sparisjóði eða banka fyrir leyfisveitingunni.

ágóði

Arður, gróði.

Á grænni grein
Fyrsta sparnaðarátak Búnaðarbankans.

áhafnagjaldeyrir

Á tíma gjaldeyrishafta fengu áhafnir flugvéla, skipa og fleiri hlut
launa sinna greiddan í erlendri mynt.
Sjá einnig: ferðamannagjaldeyrir, bátagjaldeyrir, ferðagjaldeyrir,
námsmannagjaldeyrir

áhætta

Þegar talað er um áhættu í verðbréfaviðskiptum er átt við hættuna á því að ávöxtunin verði ekki sú sem stefnt var að þegar viðskiptin voru gerð. Það stafar oftast af sveiflum sem ávallt
verða á verði skuldabréfa og hlutabréfa. Aðrir þættir, eins og
vextir, verðbólga, taprekstur og vanskil, gera viðskipti með verðbréf sömuleiðis áhættusöm.

áhættuálag

Mismunur á ávöxtun tiltekins verðbréfs og áhættulausrar ávöxtunar. Ríkisvíxlar eru yfirleitt notaðir sem viðmið um áhættulausa ávöxtun.

áhættudreifing

Fjárfestingu í verðbréfum dreift á margar tegundir verðbréfa eða
myntir til að draga úr áhættu.

áhættufjármunir
Verðmæti eða eignir sem mikil áhætta er fólgin í. T.d. væri fjárfesting í líftæknifyrirtæki flokkuð sem áhættumikil fjárfesting sem ekki
væri víst að stæði undir kostnaði við fjárfestinguna.
Áhættufjármunir fyrirtækja eru oftast nær skilgreindir sérstaklega í
ársreikningum fyrirtækja svo leggja megi mat á stöðu fyrirtækisins.

áhættufælinn fjárfestir

Fjárfestir, einstaklingur eða fyrirtæki, sem vill ekki taka mikla
áhættu en sættir sig þess í stað við lægri ávöxtun.
Sjá einnig: áhættusækinn fjárfestir

áhættulausir vextir

Þeir vextir sem hægt er að fá með allra minnstu áhættu. Oft er
miðað við ávöxtun ríkisvíxla.

áhættusækinn fjárfestir

Fjárfestir, einstaklingur eða fyrirtæki, sem er reiðubúinn að taka
á sig mikla áhættu í von um háa ávöxtun.
Sjá einnig: áhættufælinn fjárfestir

álag á ferðamannagjaldeyri

10% skattur á ferðamannagjaldeyri.
Sjá einnig: ferðamannagjaldeyrir

álestur

Milliuppgjör.

án afsagnar

Víxil, sem er án afsagnar, þarf ekki að afsegja til að krefja víxilskuldara um greiðslu.
Sjá einnig: víxill

ársreikningur

Ársreikningur er skjal sem útbúið er af endurskoðanda eða bókara fyrirtækis og greinir frá niðurstöðum rekstrar fyrirtækisins á
reikningsárinu.
Í ársreikningi kemur fram hvort hagnaður eða tap hafi verið
af rekstrinum, ásamt öllum þeim upplýsingum sem þarf til að
meta fjárhagslega stöðu fyrirtækisins. Einnig koma hér oft fram
mikilvægar breytingar sem orðið hafa á reikningsárinu og skýringar einstakra liða. Ársreikningur er oft hluti af ársskýrslu sem
er ítarleg lýsing á starfsemi félags ákveðið rekstrarár. Um ársreikninga gilda sérstök lög, nr. 144/1994.

Áskriftarreikningur

Innlánsreikningur frá Sparisjóðnum. Áskriftarreikningur er
innlánsform sem hentar þeim sem vilja stunda reglubundinn sparnað og njóta góðrar ávöxtunar – án nokkurs kostnaðar. Reikningurinn er bundinn til 60 mánaða, ber háa vexti og er
verðtryggður.
Kostir reglubundins sparnaðar: Þú sparar þá upphæð sem þér
hentar, ekkert lágmark. Áskrift veitir aðhald við langtímasparnað. Þeir sem spara reglulega búa í haginn fyrir ókomna framtíð.
Hægt er að hækka eða lækka mánaðarlegan sparnað ef þörf er á.
Hægt er að skuldfæra af kreditkorti en þá leggst 1,5% kostnaður ofan á. Engin gengisáhætta verðbréfa. Engin umsýsluþóknun.
Vextir leggjast inn á reikninginn um áramót og eru þá lausir til
útborgunar. Áskriftarreikningurinn er verðtryggður og ber góða
og örugga ávöxtun. Hægt er að fylgjast með stöðu reikningsins í
Heimabanka. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Bakhjarl, Framtíðarsjóður, Lífsval – viðbótarlífeyris
sparnaður, PM-reikningur, Trompreikningur, Vaxtavelta, VSKreikningur



ávaxta
Fá vexti af innlánum eða útlánum.

ávísanabók

Færslubók fyrir tékkareikninga.

ávísanareikningur

Tékkareikningur ætlaður einstaklingum.

ávísanaskipti

Sjá einnig: clearing

ávöxtun

Ávöxtun getur myndast með vöxtum, afföllum og gengishagnaði. Dæmi: Skuldabréf ber 5% nafnvexti en er selt með afföllum
þannig að ávöxtunin verður 8%. Þegar skuldabréf er verðtryggt
er jafnan talað um ávöxtun umfram verðbólgu eða raunávöxtun.
Ávöxtun hlutabréfa getur myndast með arði og söluhagnaði.
Dæmi: Ávöxtun láns, sem endurgreitt er í einu lagi, er A=((L/
H)^(360/d) – 1)*100 þar sem A er ávöxtun, L er lokagreiðsla, H
upphafleg greiðsla, d dagafjöldi og ^ táknar veldi.

ávöxtunarkrafa

Krafa sem kaupandi skuldabréfs gerir til ávöxtunar á fé sínu.
Dæmi: Sá sem á 100.000 kr. nú en vill eiga 110.000 kr. eftir eitt ár
gerir kröfu um 10% ávöxtun á fé sitt (100.000x1,10=110.000).

B

bakfæra
Leiðrétta færslu í bókhaldi með annarri færslu jafnhárri með öfugu formerki.

Bakhjarl

Innlánsreikningur í SPRON.
Reynslan sýnir að hag sparifjáreigenda er betur borgið á Bakhjarli. Bakhjarl hentar sérlega vel fyrir skipulagðan sparnað en
geri fólk samning um að leggja fyrir á Bakhjarli verður öll upphæðin laus í lok samningstímans. Hægt er að velja um mismunandi bindingu á Bakhjarli. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Áskriftarreikningur, Framtíðarsjóður, Lífsval –
viðbótarlífeyrissparnaður, PM-reikningur, Trompreikningur,
Vaxtavelta, VSK-reikningur

Bakhjarl 36

Innlánsreikningur í SPRON. Bundinn hávaxtareikningur til
þriggja ára.
Síðustu ár hefur Bakhjarl 36 verið meðal þeirra reikninga í
bankakerfinu sem gefa hvað besta ávöxtun.

Bakhjarl 48

Innlánsreikningur í SPRON. Bundinn hávaxtareikningur til 48
mánaða.
Á undanförnum árum hefur Bakhjarl 48 ævinlega verið meðal þeirra innlánsreikninga í bankakerfinu sem hafa hvað hæsta
ávöxtun. (Sparisjóðurinn)

Bakhjarl 60

Innlánsreikningur í SPRON. Bundinn hávaxtareikningur til 60
mánaða.
Bakhjarl 60 var stofnaður í febrúar 1996 og hefur síðan sýnt
mjög góða ávöxtun. Bakhjarl tryggir háa ávöxtun og mikið öryggi. (Sparisjóðurinn)

bakmaður

Aðstoðarmaður gjaldkera sem annaðist m.a. upptektir, afstemningar og frágang skjala.



balanca
Reiknisjöfnuður.

bandstöð

Segulbandsstöð.

bankaábyrgðir

Með ábyrgðum er greitt fyrir viðskiptum milli tveggja eða fleiri
aðila með annars vegar fjármögnunarhlutverki og hins vegar
tryggingarhlutverki. Bankaábyrgð tryggir hagsmuni bæði kaupanda og seljanda. Banki eða sparisjóður ábyrgist að greiða skuld
ef viðskiptamaður greiðir hana ekki. Ábyrgðir gegna mikilvægu
hlutverki við að greiða fyrir viðskiptum. Vegna fjarlægðar frá
mörkuðum eru ábyrgðir mikið notaðar hérlendis í viðskiptum
við önnur lönd.
Sparisjóðurinn býður viðskiptavinum sínum allar tegundir innlendra ábyrgða eins og t.d. verkábyrgð, markaðsábyrgð, ábyrgð
vegna sérstakrar skráningar á virðisaukaskatti, farmskírteinisábyrgð, húsaleiguábyrgð og útflutningsábyrgð. (Sparisjóðurinn)

Bankablaðið

Félagsrit Sambands íslenskra bankamanna.
Fyrsta tölublað var gefið út 1. júlí 1935. Síðasta blað með
þessu nafni var gefið út í desember 1995 en eftir það breyttist nafn þess í SÍB-blaðið. Bankablaðið var vettvangur umræðu
um starfsemi sambandsins og umfjöllun þar er lýsandi fyrir viðfangsefni SÍB á hverjum tíma.
Sjá einnig: SÍB-blaðið

bankabók

Innlánsreikningur fyrir sparifé.

bankabréf

Skuldabréf sem bankar gefa út og selja á verðbréfamarkaði,
í þeim tilgangi að afla sér fjár til að lána aftur út. Lánstími
bankabréfa er oftast 3–8 ár. Sparisjóðir gefa einnig út sambærileg skuldabréf.

bankaleynd

Sú skylda fjármálastofnunar að leyna upplýsingum.

Bankalína BÍ

Rafræn skráning greiðslu eða millifærslu, ætluð fyrirtækjum.

Bankalína KB banka

Sjá einnig: Kröfulínan

Bankamannaskólinn

Skólinn var stofnaður árið 1959 og töldust stofnaðilar vera
SÍB, Landsbankinn, Útvegsbankinn og Búnaðarbankinn.
Hlutafélagabankarnir og sparisjóðirnir gerðust aðilar síðar svo
og Seðlabankinn, eftir að hann varð sjálfstæð stofnun. Fyrstu
árin var ávallt talað um Bankaskólann en að fáum árum liðnum festist heitið Bankamannaskólinn við stofnunina. Árið
1997 var í kjarasamningi gerð sérstök bókun um framhald á
eldra samkomulagi um að SÍB tæki að sér daglegan rekstur
Bankamannaskólans. Þetta samkomulag gilti til 1. sept. 1999.
11. júní 1999 var síðan gert samkomulag um að frá og með 1.
janúar 2001 bæru bankarnir enga ábyrgð á og engan kostnað
af starfsemi Bankamannaskólans. Einnig skyldi skólinn rýma
húsnæði sem hann hafði haft til afnota í árslok 2000. Þar með
lauk formlegri starfsemi hans. Talsvert fyrr hafði sú fræðsla, sem
skólinn veitti, verið færð inn í hvern banka fyrir sig og einnig höfðu sparisjóðirnir sameinast um fræðslustofnun þannig að
verkefnin höfðu í raun færst frá skólanum. Einnig hafði stór

aukist framboð á hliðstæðri fræðslu innan skólakerfisins með
tilkomu fjölbrautaskóla víða um land.

bankareikningur

Viðskiptareikningur við banka.

bankaritari

Starfsmaður banka sem annast almenna afgreiðslu og sér um
sölu, þjónustu og ráðgjöf á vörum bankans.

bankastjóri

Framkvæmdastjóri banka, tengiliður milli bankaráðs og starfsmanna.

bankatékki

Tékki/ávísun gefinn út af banka eða sparisjóði.
Sparisjóðurinn útbýr bankatékka í öllum helstu gjaldmiðlunum
til greiðslu á vörum og þjónustu. (Sparisjóðurinn)

bankavaxtabréf

Markaðsbréf útgefin af bönkum.

bankavíxill

Lánsskjöl gefin út af banka sem notuð eru til fjáröflunar til
skamms tíma.
Gjalddagi er oftast innan árs frá útgáfudegi og eru lánsskjölin
oftast nær óverðtryggð og bera forvexti. Um víxla gilda sérstök
lög, nr. 93/1933.

banki

Peningastofnun af sérstakri gerð sem tekur við peningum til
ávöxtunar og lánar fé gegn vöxtum.

bátagjaldeyrir

Um áramótin 1950–51 fengu útgerðamenn umráð yfir gjaldeyri,
bátagjaldeyri, sem nam helmingi andvirðis útfluttra bátaafurða
eftir sérstökum reglum.
Sjá einnig: áhafnagjaldeyrir, ferðagjaldeyrir, ferðamannagjaldeyrir, námsmannagjaldeyrir

beholling

Vörutalning.
Að taka behollingu var í raun að kanna hvort skjöl væru til staðar samkvæmt bókum.

beingreiðsla

Rafræn skuldafærsla beint á reikning. Sameiginlegum viðskiptavinum banka og kröfuhafa er boðið að láta skuldfæra viðskiptareikning sinn. Viðskiptavinur getur samþykkt beingreiðslu sjálfur í sínum netbanka eða undirritað skuldfærslubeiðni og tilgreint hvaða kröfur hann heimilar að skuldfærist af reikningi
sínum. Þannig þarf ekki að prenta út og senda greiðsluseðla
heldur eru upplýsingar um kröfur sendar á tölvutæku formi til
bankans sem síðan skuldfærir reikning greiðanda.

beinlínuvinnsla

Beinlínukerfi felur í sér að allar færslur í afgreiðslustöðum, sem
kerfið nær til, færast samstundis í móðurtölvu í Reiknistofu
bankanna.
Beinlínuvinnsla hófst 1985.

betagildi

Mælikvarði á næmni hlutabréfa fyrir almennum verðbreytingum á hlutabréfamarkaði eða mælikvarði á markaðsáhættu hlutabréfa. Verð hlutabréfa með betagildi yfir einum hefur tilhneigingu til að sveiflast meira en verð á markaðnum almennt, verð
hlutabréfa með betagildi frá 0 til 1 sveiflast minna en verð á
markaðnum almennt og verð hlutabréfa með neikvætt betagildi

(undir 0) breytist gagnstætt því sem gerist almennt á markaðnum hverju sinni, þ.e. þegar verð hlutabréfa hækkar almennt, þá
lækkar verð þessara hlutabréfa og öfugt.

biðstofa bankastjórnar

Biðstofa í banka þar sem viðskiptamenn komu að morgni dags
og skráðu sig í sérstaka bók.
Eftir þeirri röð, sem þeir skráðu sig í bókina, var þeim vísað inn
til bankastjóra í viðtal. Biðin á biðstofunni gat oft tekið margar klukkustundir.

Biggi bangsi

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

binditími

Sá tími sem fé er bundið á bankareikningi eða í verðbréfi. Á
aðallega við innlán bundin til ákveðins tíma (hærri vextir).

binditími innlána

Fyrirfram umsaminn tími sem innlán eru bundin, þ.e. ekki til
útborgunar.
Slík innlán gefa hærri vexti.

BIS-reglur

Reglur fyrir Alþjóðagreiðslumiðlunarbankann, Bank for International Settlement.
BIS-reglur geta verið margvíslegar en oft er þetta hugtak notað þegar vitnað er til tilmæla BIS um eiginfjárreglur fjármála
fyrirtækja. Evrópusambandið hefur t.d. lögfest slík tilmæli með
sérstakri tilskipun (CAD=capital adequasy directive). Vegna
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES) hefur tilskipunin þýðingu hér á landi og hafa ákvæði hennar verið felld inn í
lög um fjármálafyrirtæki.

Bílalán Frjálsa fjárfestingarbankans

Frjálst val um lánshlutfall: Bílalán eru án efa þægilegasta leiðin
til að eignast nýjan bíl. Við bjóðum 100% bílalán þannig að þú
getur fengið þér nýjan bíl án útborgunar. Lánið borgar þú svo til
baka á allt að 8 árum. Ekki skiptir máli hvað bíllinn kostar heldur er greiðslugetan metin hverju sinni.
Frjálst val um tryggingafélag: Þeir sem taka bílalán hjá okkur
ráða að sjálfsögðu hjá hvaða tryggingafélagi bíllinn er tryggður. Eina skilyrðið er að bíllinn sé bæði með ábyrgðar- og kaskótryggingu.
Frjálst val um afborgunarleið: Hjá Frjálsa fjárfestingarbankanum getur þú valið milli þess að borga bílalánið með jöfnum
greiðslum eða jöfnum afborgunum, allt eftir því hvor leiðin
hentar þér betur.
Frjálst val á bíl: Þú getur einnig fengið bílalán fyrir notuðum bílum. Lánstíminn getur lengst orðið 6 ár, þá fyrir ársgömlum bíl. 4
ára lán fást fyrir 2–3 ára bílum og 3 ára lán fyrir 4–5 ára gömlum
bílum. Lánsfjárhæðin hefur ekkert hámark heldur er gildi fjárfestingarinnar metið hverju sinni. (Frjálsi Fjárfestingarbankinn)

blandaður bunki

Bunki til bókunar hjá RB þar sem færslur eru á mörg útibú.

Blátt heimskort

Greiðslukort, gefið út af bönkum og sparisjóðum.
Er lykill að ferðalögum og fríðindum. Heimskorthafar safna ferða
punktum í Vildarklúbb Flugleiða. Heimskorthafar með GSMsíma frá Símanum geta fengið SMS skilaboð um stöðu kortsins og notkun. Heimskorthafar með GSM-síma frá Símanum
geta nú fengið spennandi tilboð beint með SMS. Heimskort-



inu fylgja víðtækar ferðatryggingar. Heimskorthafar hafa aðgang
að AXA-neyðarþjónustunni á ferðalögum erlendis. (SPRON)
(Heimild skilgreiningar: spar.is, europay.is)
Sjá einnig: Gull-Heimskort, Heimskort Gull

Blikakortið

Bankakort frá Sparisjóði Kópavogs sem er þrjú kort í einu: debetkort/hraðbankakort, félagsskírteini og aðgöngumiði á alla
heimaleiki körfuknattleiksdeildar Breiðabliks.
Eiginleikar Blikakortsins: Debetkort fyrir 12 ára og eldri. Hraðbankakort fyrir 8–11 ára (einnig í boði fyrir 12–16 ára). Kortið
er einnig félagsskírteini og aðgöngumiði á heimaleiki körfuknatt
leiksdeildar Breiðabliks. Ekkert árgjald er af Blikakortinu. Í hvert
skipti sem að greitt er með Blikakortinu rennur ákveðinn hluti
fjárhæðarinnar til félagsins. Krakkar yngri en 16 ára greiða engin færslugjöld af Blikakortinu. Námsmenn 16 ára og eldri fá
150 fríar færslur á ári. Allir sem að fá sér Blikakortið verða sjálfkrafa meðlimir í einhverjum af klúbbum og þjónustulínum SPK.
Krakkar sem eru 8–11 ára fara í Speki-klúbbinn, 12–16 ára fara
í Start unglingaþjónustuna, námsmenn 16 ára og eldri ganga í
Námsmannaþjónustuna og öllum Blikum 18 ára og eldri stendur til boða að ganga í Vildarþjónustuna. Blikar fá frían aðgang að
Heimabankanum. Blikakortið er liður í nýjum samstarfssamningi SPK og körfuknattleiksdeildar Breiðabliks. SPK er aðalstyrktaraðili körfuknattleiksdeildarinnar og mun niðurgreiða æfingargjöld yngri iðkenda. Kortið kostar ekki neitt og stendur öllum félagsmönnum Breiðabliks til boða. (Sparisjóður Kópavogs)
Sjá einnig: HK-kortið

blönduð lán

Lán sem veitt eru í fleiri en einum gjaldeyri.
Blönduð lán henta þeim sem fá tekjur sínar að hluta í erlendum
gjaldmiðlum eða eru tilbúnir að taka áhættu til að fá hagstæðari
vexti. Lántaki þarf að hafa svigrúm til að taka sveiflum í afborgunum af láninu. (Glitnir)

boðgreiðslur

Greiðslur sem eru skuldfærðar rafrænt. Mikið notað til greiðslu
t.d. er varðar áskriftir, iðgjöld tryggingarfélaga og fastar mánaðarlegar greiðslur (hiti, rafmagn, tímarit, útvarp og sjónvarp.
(Visa)

Boði

Póst- og skrifstofukerfi. (Landsbankinn)

boðlína

Gefur möguleika á beintengingu við gagnaskrá bankans.
(Landsbankinn)

bóka

Skrásetja í bók (færa í bók).

Bónusreikningur

Reikningurinn skapar lánstraust hjá Iðnaðarbankanum. Mánaðarlegur samanburður á kjörum verðtryggðra og óverðtryggðra
reikninga tryggir hæstu ávöxtun bankans á hverjum tíma. (Iðnaðarbankinn)

breytanlegt skuldabréf

Skuldabréf sem má breyta í hlutabréf á fyrirfram ákveðnu gengi
innan tiltekins tímabils.

breytingarþóknun

Þóknun fyrir að tilkynna breytingu á útflutningsábyrgð og jafnframt fyrir að breyta ábyrgðum sem banki hefur gefið út.
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brunabótamat
Upphæð bóta sem eiga að greiðast vegna bruna eignar.
Brunabótamat er gefið út af Fasteignamati ríkisins.

bunkablað

Fylgiskjal sem auðkennir bunka af ílagsskjölum, notað til þess
að tryggja að þau séu öll með.

Búsetareikningur

Verðtryggður sparireikningur hjá KB banka.
Reikningurinn er bundinn þar til reikningseigandi gerir samning um kaup á búseturétti. (KB banki)

Bústólpi

Innlánsreikningur í KB banka hf.
Hvert innlegg er bundið í 48 mánuði. Ef um reglubundinn
sparnað er að ræða er öll upphæðin laus á sama tíma. Verðtryggður reikningur. (KB banki)
Sjá einnig: Gullbók, Kostabók, Stjörnubók, Búsetareikningur

Bústólpi

Verðtryggður reikningur bundinn í 48 mánuði. Var upphaflega
svo kallaður húsnæðissparnaðarreikningur. (Búnaðarbankinn)

Byggingarlán

Lán frá SPH sem er sérstaklega ætlað fyrirtækjum sem eru að
hefja byggingarframkvæmdir.
Veitt er allt að 100% lán fyrir lóðinni og allt að 75% lán fyrir framkvæmdum. Lánið er afborgunarlaust í allt að 24 mánuði. Lánið er til allt að 40 ára en hægt er að greiða það upp hvenær sem hentar.
Sjá einnig: Atvinnuhúsnæðislán, Afurðalán, Eignaleiga, Fjárfestingarlán, Rekstrarlán, Skrifstofulán

Byggingarsjóður verkamanna

Sjóður sem stofnaður var skv. lögum nr. 45/1929 til að veita
lán til byggingafélaga sem „reist voru á samvinnugrundvelli“ í
kaupstöðum og kauptúnum landsins.

byrjun uppboðs

Ákvörðun tekin með framhald þar sem að hægt er að fresta
uppboði, halda áfram í framhaldssölu eða afturkalla.

Bændaþjónusta

Sérsniðin þjónusta fyrir trausta bændur sem sameinar persónuleg fjármál við rekstur býlisins. Fjármál heimilisins eru oft samofin fjármálum rekstursins og því er nauðsynlegt að hafa báðar hliðarnar á hreinu. Einnig verða bændur að huga að framtíðinni og hinu ófyrirséða með því að leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað og líf- og sjúkdómstryggja sig. Með þessum pakka
er búið að taka saman þjónustuþætti sem til eru í KB banka og
henta bændum sérstaklega. (KB banki)

C

CAD-hlutfallið
Hlutfall sem segir til um eiginfjárstöðu banka. Krafa er um að
CAD-hlutfallið sé hærra en 8%.
Mörkin eru sett til þess að bankarnir geti stjórnað lausafjárstöðu
sinni og staðið við ótímabærar skuldbindingar.

CAPM

Líkan eða aðferð sem hægt er að nota við að reikna út ákveðna
ávöxtunarkröfu verðbréfa miðað við þá áhættu sem felst í fjárfestingunni.
Meiri áhætta leiðir oftast nær til meiri ávöxtunarmöguleika og

öfugt. Líkan þetta gefur möguleika á að leggja þessar staðreyndir niður á blað og reikna út nauðsynlega ávöxtun verðbréfa miðað við þá áhættu sem felst í að kaupa þau. Líkanið sýnir einnig áhættuframlag hvers verðbréfs í safni verðbréfa og gefur betri
yfirsýn yfir verðbréfasafn af þeim sökum. Fjárfestir getur þannig
gert sér í hugarlund hvernig vænt ávöxtun breytist við að bæta
við verðbréfi í verðbréfasafn sitt.
[enska] Capital Asset Pricing Model

CEDEL

Miðstýrð verðbréfamiðstöð í Lúxemborg sem gerir kaupendum og seljendum verðbréfa kleift að ljúka viðskiptum og greiða
í öllum helstu gjaldmiðlum heims. Tvær slíkar miðstöðvar eru í
Evrópu, CEDEL og Euroclear.
Sjá einnig: Euroclear

clearing

Ávísanaskipti.
Áður fyrr hittust fulltrúar banka og sparisjóða einu sinni á dag
á morgnana í Landsbankanum og síðar í Seðlabankanum og
skiptust á ávísunum hver annars. Þessi ávísanaskipti voru framkvæmd tvisvar á föstudögum. Þessu til viðbótar voru skyndikannanir til að koma upp um þá sem nýttu sér þessa seinvirku
aðferð að ávísanir voru að jafnaði a.m.k. einn dag á leiðinni
í reikningsbanka og var möguleiki á að mynda keðju ávísana
milli banka.

Cobol

Heiti á æðra forritunarmáli.

converta

Snúa erlendri fjárhæð í íslenska fjárhæð eða öfugt.
Meira notað af viðskiptavinum.

Corona

Bókhaldskerfi fyrir erlenda bankareikninga bankans.

CP/M

Vörumerki á stýrikerfi fyrir einmenningstölvur.

credit

Liður fyrir sölu (kallað CR-ið í afstemmingu).

D

dagbók
Færsluskrá dagsins hjá gjaldkerum.

dagfærslulisti

Tölvulisti yfir daglegar færslur í deild eða sérstök verkefni.

dagvextir

Vextir sem eru reiknaðir út fyrir hvern dag.

dagvíxlun

Það að kaupa verðbréf í þeim tilgangi að selja þau innan dagsins.
[enska] day trading

datera

Dagsetja.

dato

Dagsetning.

dálkur (á gataspjaldi)
Götunarstaðir í röð samsíða skammhlið spjaldsins.
Spjald gatað á sérstakan hátt til að nota við tölvuvinnslu (einkum í upphafi tölvunotkunar).

debetera
Tekið út, skuldfært.

debetkort

Rafrænt þjónustukort, tengt tékkareikningum einstaklinga eða
fyrirtækja til notkunar heima og erlendis. Staðgreiðslukort í
búðarviðskiptum. Ábyrgðarkort í tékkaviðskiptum. Hraðbankakort heima og erlendis. Bankakort við greiðslur hjá gjaldkera.

debetorar

Gjaldaliður í aðalbók. Útgjöld sem bankinn þurfti að greiða,
t.d. leiðrétting á villum sem gerðar voru. Má þar nefna ranga
gjaldfærslu á viðskiptareikning sem ekki var hægt að leiðrétta
á annan hátt þá stundina. Ef ekki tókst að leiðrétta þetta innan ársins var þetta um áramót fært út á kostnað og þá var þetta í
flestum tilfellum endanlega glatað bankanum.

debitorar

Ýmsar eignir í bókhaldi (var notað undir varðveislu gagna).

debitorar/kreditorar

Biðreikningur í bókhaldi.

deildarstjóri

Forstöðumaður deildar eða starfssviðs.
Deildarstjóri sér um að deila verkefnum og samræma störf innan hóps. Hann sér um sölu, þjónustu og ráðgjöf til einstaklinga,
félaga og fyrirtækja á vörum bankans. Hann leitast við að skapa
jákvæð tengsl við viðskiptavini til að stuðla að viðskiptatryggð.
Hann miðlar viðskiptamönnum viðeigandi upplýsingum um
þjónustuþætti bankans.

depill

Bendill.

deponering
Ef greiðslustaður skuldar er óþekktur getur greiðandi innt
greiðsluna af hendi í bankanum. Bankinn reiknar út greiðslu
miðað við gjalddaga-greiðsludag. Greiðandi verður ekki krafinn
um dráttarvexti eftir dagsetningu deponeringar. Eigandi skuldarinnar verður að framvísa frumskjalinu til að fá greiðsluna í
hendur.

deposit

Liður fyrir innlagnir á reikninga (D-ið í afstemmingu).

diary

Gjalddagabók í víxladeild.

diskadrif

Búnaður sem stjórnar snúningi seguldiska.

diskahylki

Einn eða fleiri seguldiskar í hylki sem unnt er að fjarlægja í
heilu lagi úr seguldiskastöð. Ekki er unnt að skilja hylkið frá
diskunum.

diskasamstæða

Hylki með seguldiskum.

diskastöð

Seguldiskastöð.

disklingur

Lítill seguldiskur í hlífðarumslagi.

DMK 90% íbúðalán

DMK 90% íbúðalán er valkvæð þjónusta hjá SPRON sem miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að ljúka námi, stofna
fjölskyldu og kaupa íbúð.
Býðst þeim sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð. Lánunum fylgja
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sérkjör á brunatryggingu húseignar. (SPRON)
Sjá einnig: DMK Debetkort, DMK Kreditheimild, DMK Léttlán, DMK Ráðgjöf, DMK Reglulegur sparnaður, DMK Tiltektarlán, DMK Yfirdráttarheimild

DMK Debetkort

DMK 90% Debetkort er grunnþjónusta hjá SPRON sem miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að ljúka námi, stofna
fjölskyldu og kaupa íbúð.
Er einstakt í sinni röð þar sem það hefur tvöfalda eiginleika
– bæði debet og kredit. DMK debetkortið fæst án árgjalds og
með 200 fríum færslum á ári. (SPRON)
Sjá einnig: DMK Kreditheimild

DMK Kreditheimild

DMK 90% Kreditheimild er grunnþjónusta hjá SPRON sem
miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að ljúka námi,
stofna fjölskyldu og kaupa íbúð.
Er nýjung hér á landi og er bæði vaxtalaus og án nokkurs kostnaðar. Kreditheimild að upphæð 50.000 kr. fylgir sjálfkrafa með
DMK debetkortinu. (SPRON)
Sjá einnig: DMK Debetkort

DMK Léttlán

DMK 90% Léttlán er valkvæð þjónusta hjá SPRON sem miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að ljúka námi, stofna
fjölskyldu og kaupa íbúð.
Veita viðskiptavinum auðvelt aðgengi að hagstæðu láni með
léttri greiðslubyrði. (SPRON)
Sjá einnig: DMK 90% íbúðalán, DMK Debetkort, DMK Kreditheimild, DMK Ráðgjöf, DMK Tiltektarlán, DMK Yfirdráttarheimild

DMK Ráðgjöf

DMK 90% Ráðgjöf er valkvæð þjónusta hjá SPRON sem miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að ljúka námi, stofna
fjölskyldu og kaupa íbúð.
Er sérsniðin ráðgjöf sem miðar að því að beina fjármálum framtíðarinnar í farsælan og skynsaman farveg. (SPRON)
Sjá einnig: DMK 90% íbúðalán, DMK Debetkort, DMK Kreditheimild, DMK Léttlán, DMK Reglulegur sparnaður, DMK
Tiltektarlán, DMK Yfirdráttarheimild

DMK Reglulegur sparnaður

DMK 90% Reglulegur sparnaður er valkvæð þjónusta hjá
SPRON sem miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að
ljúka námi, stofna fjölskyldu og kaupa íbúð.
Er verðlaunaður með sérstöku mótframlagi, styrkjum og sérkjörum á tryggingum. (SPRON)
Sjá einnig: DMK 90% íbúðalán, DMK Debetkort, DMK Kreditheimild, DMK Léttlán, DMK Tiltektarlán, DMK Yfirdráttarheimild, DMK Ráðgjöf

DMK Tiltektarlán

DMK 90% Tiltektarlán er valkvæð þjónusta hjá SPRON sem
miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að ljúka námi,
stofna fjölskyldu og kaupa íbúð.
Gerir viðskiptavinum kleift að breyta óhagstæðum skammtímaskuldum í eitt hagstætt lán. (SPRON)
Sjá einnig: DMK 90% íbúðalán, DMK Debetkort, DMK Kreditheimild, DMK Léttlán, DMK Ráðgjöf, DMK Reglulegur
sparnaður, DMK Yfirdráttarheimild

12

DMK Yfirdráttarheimild
DMK 90% Yfirdráttarheimild er valkvæð þjónusta hjá SPRON
sem miðast við að mæta þörfum þeirra sem eru að ljúka námi,
stofna fjölskyldu og kaupa íbúð.
Er á hagstæðum kjörum og getur numið allt að 1.000.000 kr.
(SPRON)
Sjá einnig: DMK 90% íbúðalán, DMK Debetkort, DMK Kreditheimild, DMK Léttlán, DMK Ráðgjöf, DMK Reglulegur
sparnaður, DMK Tiltektarlán

Dow Jones-vísitalan

Ein þekktasta hlutabréfavísitala Bandaríkjanna. Vísitalan mælir
verðbreytingar á hlutabréfum í 30 stórum bandarískum iðnfyrirtækjum sem talin eru endurspegla gengi þess markaðar.
[enska] Dow Jones Industial Average

DR

Liður fyrir kaup (kallað DR-ið í afstemmingu).

dráttarvextir

Vextir sem teknir eru af lánum eða skuldum sem ekki eru borgaðar á umsömdum tíma. Til skamms tíma ákváðu yfirvöld
dráttarvexti en með nýsamþykktum vaxtalögum geta menn
samið um þá sín á milli ef þeir vilja. (Seðlabanki Íslands)

dublikat
Afrit.

dúbba

Að endurtaka aðgerð.

E

E*trade
Verðbréfavefur sem gefur aðgang að erlendum verðbréfaviðskiptum (erlendum kauphöllum).
Verðbréfavefur hjá Landsbankanum, í samvinnu við E*trade
(eitt þekktasta fyrirtæki heims á sviði verðbréfaviðskipta á Netinu) fyrir milliliðalaus viðskipti með verðbréf í Bandaríkjunum,
Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi.

Eðalárin

Fjármálaþjónusta hjá SPRON, sniðin að þörfum fólks 67 ára
og eldri með áherslu á töku lífeyris, erfðamálum og þess háttar.
Þjónustan á að létta lífið hjá fólki sem er komið á besta aldurskeið lífsins og getur nú farið að njóta þess að vera til. (SPRON)

Eðaldebetkort

Þjónusta hjá SPRON þar sem boðnir eru ýmsir möguleikar í
einu korti. Hagstæð kjör á yfirdráttarheimild. Hagstæðir innlánsvextir. Veltu- og/eða launareikningur. Lán án trygginga fyrir
allt að 2.000.000 kr. Ekkert árgjald.

Eðalkreditkort

Þjónusta hjá SPRON. Greiðslukort sem býður upp á marga
möguleika í einu korti. Eðalkredit MasterCard. Ferðaávísun og
söfnun punkta. 50% afsláttur af kortaárgjaldi. Ýmsir fríðindaklúbbar. Víðtækar ferðatryggingar.
Eðalkreditkort getur verið sem almennt kreditkort, veltikort eða
plúskort og margt fleira. (Sparisjóðurinn)

Eðalþjónusta

Leið innan Vildarþjónustu SPH. Aðrar leiðir eru Silfurþjónusta
og Gullþjónusta.
Í Eðalþjónustu er m.a. boðið er upp á hagstæðari kjör á inn- og
útlánum, lán án ábyrgðarmanna, 200 fríar debetkortafærslur á

ári, 50% afsláttur af árgjaldi Eðalkreditkorts, frítt Eðaldebetkort, sérkjör á fjármögnun bifreiða, afslátt hjá Verðbréfaþjónustu Sparisjóðsins, 50% afsláttur af lántökugjöldum auk ýmissa
sértilboða. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Silfurþjónusta, Gullþjónusta

eftirlitsgjald

Gjald til að mæta kostnaði við afurðaeftirlit.
Eftirlitsgjald var ákveðin prósent af afurðalánasamningi.

eftirmarkaður

Markaður þar sem verðbréf ganga kaupum og sölum eftir frumsölu eða útboð þeirra.

EGO-kortið

Alþjóðlegt MasterCard-kreditkort sem gefið er út af SPRON í
samstarfi við EGO-bensínstöðvarnar.
Markhópur EGO-kortsins er fólk á aldrinum 16–30 ára. Allir
geta sótt um kortið óháð því hvar þeir eru með bankaviðskipti.
(SPRON)

eigið fé

Allur eignarhlutur hluthafa í fyrirtæki. Eigið fé getur verið samsett úr hlutafé, lögbundnum varasjóði, endurmatsreikningi og
óráðstöfuðu eigin fé. Eigið fé í ársreikningi er eignir að frádregnum skuldum.

Eignaleiga

Fjármögnun atvinnutækja hjá SPH í samstarfi við SP-fjármögnun, dótturfyrirtæki sparisjóðanna.
Eignaleiga veitir fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum í
rekstri fjármögnun/fyrirgreiðslu í formi kaupleigusamninga og
fjármögnunarleigusamninga vegna kaupa á vélum, tækjum og
öðrum búnaði til rekstrar. (Sparisjóðurinn)

Eignalífeyrir

Eignalífeyrir KB banka er sérsniðin þjónusta fyrir annars vegar 60 ára og eldri og hins vegar fyrir 65 ára og eldri. Meginþættir hennar eru: Fasteignalífeyrir og Eignalífeyrisbók. Þeim
sem eru 65 ára og eldri gefst kostur á að breyta hluta af fasteign
sinni í lífeyri og auka þar með ráðstöfunartekjurnar án þess að
skerða lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun. Eignalífeyrisbókin er sparireikningur fyrir fólk eldra en 60 ára og er hún sérstaklega sniðin fyrir sparifé eldri borgara. (KB banki)

Eignalífeyrisbók

Fyrir einstaklinga 60 ára og eldri. Reikningur þessi er óbundinn
og er ekkert úttektargjald af úttekt fjórum sinnum í mánuði.
Vaxtakjör sömu og ef um 30 mánaða binditíma væri að ræða.
(KB banki)

Eignastýring

Eignastýring er þjónusta fyrir einstaklinga, félög, stofnanir og
aðra lögaðila sem vilja láta sérfræðinga sjá um að ávaxta fjármuni sína. Eignastýringin fer að mestu leyti fram í gegnum
verðbréfasjóði. Markmið eignastýringar er að láta sérfræðinga
sjá um að ávaxta eignasöfn viðskiptavina með virkri stýringu
sjóðsstjóra og gera þannig viðskiptavinum kleift að sinna öðru á
meðan. Í upphafi velur viðskiptavinur fjárfestingarstefnu í samráði við fjármálaráðgjafa. Þá er ákveðið hver skipting á milli
hlutabréfa og skuldabréfa skuli vera en þessi skipting ræður
mestu um áhættu verðbréfasafnsins. Þegar valin er fjárfestingarstefna er m.a. tekið tillit til aldurs fjárfestis, tímalengdar fjárfestingar auk áhættuþols og viðhorfs viðskiptavinar til áhættu.

Sjóðstjórar eignastýringar sjá um fjárfestingar og breyta þeim í
samræmi við þróun fjármálamarkaða á hverjum tíma en þó innan þeirrar fjárfestingarstefnu sem mörkuð hefur verið. Eignasamsetning verðbréfasafns er þannig í stöðugri endurskoðun
sem er nauðsynlegt í síbreytilegu umhverfi. Með þessu er stefnt
að hámarksávöxtun fyrir viðskiptavininn. Eignasafni viðskiptavina er haldið aðskildu frá eignum annarra og eignum bankans.

Eignastýringasjóður

Markmið sjóðsins er að ávaxta fjármuni hlutdeildarskírteinishafa á virkan hátt með því að nýta þau tækifæri, innanlands
sem erlendis, sem rekstraraðili telur best á hverjum tíma. Eignastýringarsjóður skal einkum fjárfesta í framseljanlegum verðbréfum sem skráð hafa verið á skipulegum verðbréfamarkaði
samkvæmt skilgreiningu laga um verðbréfaviðskipti eða í framseljanlegum verðbréfum sem sótt verður um skráningu á, eigi
síðar en einu ári frá útgáfu þeirra. Þó er heimilt að fjárfesta sem
svarar allt að 10% af eignum sjóðsins í öðrum verðbréfum.
Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í innlendum og erlendum hlutabréfum og skuldabréfum og njóta þeirrar áhættudreifingar sem felst í því að eiga safn blandaðra verðbréfa. (KB
banki)

eindagi

Gjalddagi. Síðasti dagur til greiðslu á fjárkröfu án viðurlaga,
þ.e. dráttarvaxta.

eingreiðslubréf

Skuldabréf sem endurgreiðist með einni greiðslu höfuðstóls,
vaxta og vaxtavaxta í lok lánstímans. Einnig nefnt kúlubréf.

Einingabréf 9

Verðbréfasjóður hjá KB banka, áður Kaupþingi. Einingabréf 9 fjárfesta í innlendum fyrirtækjum. Ávöxtunarviðmið
Einingabréfa 9 er heildarvísitala aðallista Kauphallar Íslands
hf. (ICEXMAIN) og er markmið sjóðsins að gera betur en
ICEXMAIN. Þó er heimilt að fjárfesta í félögum sem eru utan
ICEXMAIN-vísitölunnar en skráð á Kauphöll Íslands hf. Einnig er heimilt að fjárfesta allt að 10% af eignum sjóðsins í óskráð
um verðbréfum. Einingabréf 9 munu að öllu jöfnu ekki taka
lán nema vegna tímabundinna aðstæðna s.s. óvæntra innlausna
sem þess krefjast og mun sú upphæð ekki fara yfir 10% af eignum sjóðsins. (KB banki)
Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum og njóta þeirrar áhættudreifingar sem felst í hlutabréfasjóði.
(KB banki)

einingar

Ávísun á hlutdeild í verðbréfasjóði. Einingar eru skráðar á
hlutdeildarskírteini sem verðbréfasjóðir gefa út. Rekstraraðili
verðbréfasjóðs skuldbindur sig til að greiða andvirði eininga á
gjalddaga hlutdeildarskírteinisins eða fyrr samkvæmt ákveðnum
skilmálum ef eigandi óskar þess. Verðið á hverri einingu ræðst
af verðmæti verðbréfa í eigu hvers verðbréfasjóðs.

Einkabankaþjónusta

Einkabankaþjónusta Landsbankans býður viðskiptavinum
bankans upp á alhliða alþjóðlega fjármálaþjónustu með fjölbreyttum fjárfestingarmöguleikum. Markmið Einkabankaþjónustunnar er að veita heildstæða bankaþjónustu sem sniðin er
að þörfum efnameiri einstaklinga og gerir þeim kleift að sinna
öðru á meðan þeir láta sérfræðinga Landsbankans sjá um eigna-
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söfn sín. Einkabankaþjónusta Landsbankans er sérhæfð fjármála
þjónusta fyrir einstaklinga og félög sem vilja byggja upp öflugt
safn verðbréfa og njóta í leiðinni sérfræðiráðgjafar. Lágmarksþóknun er 50 þúsund krónur á ári. Boðið er upp á tvær meginleiðir:
A. Ráðgjafarsafn: Sérfræðingar Einkabankaþjónustu hafa samband við viðskiptavin þegar þeir sjá tækifæri á markaði og viðskiptavinur tekur þá ákvörðun um það hvað hann vill gera. Oftast hefur þó viðskiptavinur frumkvæði að slíkum fjárfestingum
sjálfur. Ekki er leyfilegt að eiga viðskipti með fjármálagerninga
nema að undangengnu samþykki viðskiptavinar. Ráðgjafarsafn
hentar þeim betur sem fylgjast vel með markaðinum og hafa
ákveðnar skoðanir á hinum ýmsu fjárfestingum.
B. Virk eignastýring: Sjóðstjórar Einkabankaþjónustu sjá um að
stýra eignum viðskiptavina í samræmi við fyrirfram skilgreinda
fjárfestingarstefnu.
Í upphafi velur viðskiptavinur fjárfestingarstefnu í samráði við
fjármálaráðgjafa Einkabankaþjónustu. Þá er ákveðið hver skipting á milli hlutabréfa og skuldabréfa skuli vera en þessi skipting ræður mestu um áhættu verðbréfasafnsins. Þegar valin er
fjárfestingarstefna er m.a. tekið tillit til aldurs fjárfestis, tímalengdar fjárfestingar auk áhættuþols og viðhorfs viðskiptavinar
til áhættu. Í þjónustunni felst aðgangur allan sólarhringinn að
eigin ráðgjafa sem veitir persónulega þjónustu og sérfræðiþekk
ingu. Heildarumsjón með verðbréfasöfnum. Fagleg sérfræðiráðgjöf varðandi fjárfestingar. Losa má fjármagn án nokkurs fyrirvara. Ráðgjöf varðandi skatta-, erfða-, lífeyris- og tryggingamál. Ítarleg yfirlit yfir stöðu og hreyfingar, ásamt ávöxtunartölum, á þriggja mánaða fresti. Sérstakt skattayfirlit í upphafi
hvers árs sem auðveldar verulega framtalsgerð. Viðskiptavinur getur ávallt fylgst með stöðu og hreyfingu eignasafns síns í
Einkabankanum á vefnum. Betri kjör og ýmis önnur þjónusta
og fríðindi. Traust og trúnaður. Öll málefni sem Einkabankaþjónustan vinnur að með sínum viðskiptavinum eru lokuð öðrum en starfsmönnum deildarinnar. Trúnaður og traust á milli
viðskiptavina og bankans er grundvöllur að árangursríku samstarfi. (Landsbankinn)

Einkabanki Landsbankans

Í Einkabankanum getur þú stundað öll almenn bankaviðskipti
á netinu, hratt og örugglega. Einkabankinn sparar þér umtalsverðan tíma, fé og fyrirhöfn þar sem hann er alltaf opinn,
ókeypis og notendur greiða engin færslugjöld. Það er líka afar
fljótlegt að fá aðgang að Einkabankanum. (Landsbankinn)

einkahlutafélag

Félag með takmarkaðri ábyrgð eigenda, þ.e.a.s. þeir bera einungis ábyrgð á skuldbindingum félagsins með þeim hlut sem
þeir eiga í félaginu en ekki sínum persónulegu eigum.
Einkahlutafélög eru mjög svipuð hlutafélögum. Helstu frávikin eru að einkahlutafélagsformið er sveigjanlegra og að verndun þeirra hluthafa sem eiga minnihluta í einkahlutafélögum er
minni en í hlutafélögum.

Einkakort

Bankakort sem fylgdi Einkareikningi Landsbankans.
Sjá einnig: Einkareikningur

Einkaleiga Lýsingar

Einkaleiga í hnotskurn.

14

Hentug og þægileg leið: Þessi leið er kjörin fyrir einstaklinga, 25
ára og eldri, sem vilja binda lágmarksfé í bifreið og losna við
áhyggjur af reglubundnu viðhaldi hennar á samningstíma og
endursölu þegar þar að kemur.
Nýir eða notaðir: Þú getur fengið nýja og allt að 2 ára gamla
bíla á einkaleigusamningi. Útborgun er einungis 4 leigugreiðslur
sem renna inn á samninginn í upphafi. Þú átt þessa upphæð í
lok samningstímans og getur nýtt hana sem innborgun á nýjan samning. Innifalið í mánaðargreiðslum eru yfirleitt þjónustuskoðanir bílaumboðs á samningstíma, smurning og jafnvel dekk
og dekkjaskipti. Þetta getur þó verið misjafnt milli bílaumboða
og því er rétt að kanna það strax í upphafi samnings hvað er í
raun innifalið í leigu.
Í lok samningstíma áttu möguleika á tveimur kostum:
A. Þú getur skilað bílnum til bílaumboðs og verið laus allra
mála ef bíllinn er í eðlilegu ástandi.
B. Þú getur keypt bílinn á innlausnarverði bílaumboðs, auk
kaupréttarálags sem getur verið breytilegt eftir bílaumboðum.
Myntkörfur: Einkaleigusamninga er hægt að hafa í erlendri mynt
sem lækkar vaxtagreiðslur en hefur þó í för með sér aukna áhættu
vegna gengisbreytinga.
Skattframtal: Samningurinn er í raun kaupleigusamningur og því
færist hann til eignar hjá leigutaka í skattframtali, en Lýsing er
hins vegar skráður eigandi á samningstíma. (Lýsing)
Sjá einnig: kaupleiga

Einkareikningur

Bankareikningur hjá Landsbankanum sem sameinar kosti hefðbundins tékkareiknings, almennrar sparisjóðsbókar og sparilána. (Landsbankinn 1987)
Sjá einnig: Einkakort

Einkaþjónn

Tæki hjá Landsbankanum sem veitti viðskiptavinum bankans
möguleika á því að fá reikningsyfirlit.
Handhafi bankakorts í Landsbankanum gat m.a. fengið yfirlit yfir tékkareikninga, sparireikninga, innlenda gjaldeyrisreikninga og gengisskráningu dagsins með því að stinga kortinu í þar
til gerða rauf á tækinu.

Einstaklingar

Fjármálaþjónusta fyrir fólk á aldrinum 30–60 ára. Þú ert sjálfkrafa meðlimur í hópnum og færð vandaða fjármálaráðgjöf
sniðna að þínum þörfum. Þeir sem eru í námi hafa um fleiri
vörutegundir að velja sem eru sérsniðnar að námsmönnum.
(SPRON)

e-kortið

Nýtt alþjóðlegt MasterCard-kreditkort sem er útgefið af
SPRON í samstarfi við Olíufélagið ESSO og Haga hf. sem reka
Hagkaup, Bónus, 10–11, Debenhams, Dótabúðina, Miss Selfridge, Top Shop og Útilíf. SPRON er útgefandi e-kortsins en
að sjálfsögðu geta allir sótt um kortið, óháð hver viðskiptabanki
viðkomandi er. e-kortið er endurgreiðslukort sem er alger nýjung á íslenskum neytendamarkaði. Sérstaða þess felst í því að
korthafar fá endurgreiddan hluta af allri innlendri kortanotkun fyrir utan peningaúttektir. Það er sama hvar þú verslar eða
hvaða þjónustu þú kaupir með e-kortinu, þú færð alltaf 0,5%
endurgreidd. Endurgreiðslan er í formi ávísunar og verður send
korthöfum í desember ár hvert. Markmiðið með kortinu er

að samstarfsfyrirtæki geta verðlaunað sína tryggu viðskiptavini
með endurgreiðslu í formi peninga auk aðgangs að góðum tilboðum sem henta korthöfum. (SPRON)

ellilífeyrir

erlendur gjaldeyrir
Erlend mynt.

erlend viðskipti SPRON
SPRON býður viðskiptavinum sínum gjaldeyrisþjónustu, jafnt
vegna innflutnings sem og útflutnings. SPRON annast milligöngu um þau viðskipti við útlönd sem viðskiptavinir þarfnast
á hverjum tíma. SPRON er með öflug tengsl við banka, sparisjóði og fyrirtæki í öllum helstu viðskiptalöndum Íslendinga og
getur tekið að sér alhliða gjaldeyrisviðskipti fyrir viðskiptavini
sína. SPRON veitir viðskiptavinum sínum erlendar ábyrgðir:
Mikið hagræði er fólgið í því fyrir fyrirtæki að hafa yfirsýn yfir
þær ábyrgðir sem stofnað hefur verið til og geta einnig fylgst
með ferli þeirra.
Ábyrgðir/Letters of Credit: Ábyrgðir eru veittar bæði vegna innog útflutnings.
Greiðsluábyrgðir/Guarantees: Greiðsluábyrgðir eru veittar t.d.
vegna innflutnings á vörum eða þjónustu eða vegna annarra
samninga við erlenda aðila sem þarfnast greiðslutryggingar frá
banka.
Innheimtur /Documentary Collections: SPRON býður viðskiptavinum sínum innheimtuþjónustu jafnt vegna inn- og útflutnings. (SPRON)

Lífeyrisgreiðsla frá viðmiðunaraldri lífeyrissjóðs til æviloka. Oftast hefst útgreiðsla lífeyris hjá lífeyrissjóðum við 67 ára aldur og
lýkur þegar sjóðfélagi fellur frá. Heimilt er að flýta eða seinka
töku lífeyrisgreiðslna um allt að fimm ár en reglur eru mismunandi milli lífeyrissjóða. Ef lífeyrisgreiðslum er flýtt lækkar fjárhæð mánaðarlegs lífeyris en hækkar ef lífeyrisgreiðslum er seinkað frá viðmiðunaraldri.

endurkeypt afurðalán

Seðlabankinn lánaði viðskiptabönkum vegna afurðalána.

endurmatsreikningur

Endurmatsreikningur er hluti eigin fjár í ársreikningum fyrirtækja og hér bókfærast allar tilfærslur vegna verðlagsbreytinga á
árinu.
Ríkisskattstjóri gefur út ákveðin stuðul, verðbreytingastuðul, sem skal nota við endurmat fastafjármuna og gjaldfærslu/
tekjufærslu vegna þeirra verðlagsþróunar sem átt hefur sér stað
á reikningsárinu. Endurmatsreikningur er því uppsafnað virði
sem til hefur fallið vegna verðlagsþróunar á hverju reikningsári.
Dæmi: RSK gaf út að verðbreytingastuðull fyrir árið 1999 væri
5,61% og því á að margfalda virði fastafjármuna með þeim stuðli
og færa til eignaaukningar á viðkomandi fastafjármun, ásamt því
að færa breytinguna á umræddan endurmatsreikning.

Endurmenntunarstyrkir

Einstaklingur: Allir handhafar silfur-, gull- eða platínum-debetkorta geta sótt um styrk. Hægt er að sækja um styrk yfir allt árið.
Dregið er úr innsendum umsóknum einu sinni á ári; í september.
Veittir eru 5 styrkir og er hver styrkur að upphæð 25.000 kr.
Endurmenntunarstyrkir – Eðalárin: Allir viðskiptavinir sem eru
í Eðalárunum geta sótt um styrk. Hægt er að sækja um styrk
yfir allt árið. Dregið er úr innsendum umsóknum 1 sinni á ári;
í október. Veittir eru 3 styrkir og er hver styrkur að upphæð
25.000 kr.
Tómstundastyrkir: Viðskiptavinir sem eru skráðir í Fjölskylduna
hjá SPRON geta sótt um styrk. Hægt er að sækja um styrk yfir
allt árið. Dregið er úr innsendum umsóknum tvisvar á ári, veittir eru 10 styrkir: 5 styrkir í september og 5 styrkir í maí. Hver
styrkur er að upphæð 20.000 kr. (SPRON)

endurseld afurðalán

Lán sem viðskiptabankarnir lánuðu með fjármögnun frá Seðlabanka.

erlendar innheimtur

Fyrir inn- og útflytjendur. (Alþýðubankinn hf.)

erlendar símgreiðslur

Samheiti: SWIFT-greiðslur
Millifærslur inn á reikninga viðtakanda, hvar sem hann er
staddur í heiminum. Unnt er að óska eftir flýtimeðferð á
greiðslu.
Notendur Fyrirtækjabankans geta sjálfir greitt erlendum viðskiptavinum sínum í gegnum Netið. (Sparisjóðurinn)

erlend endurlán

Lán tekin í erlendri mynt, á bæði við fjármálafyrirtæki og einstaka lántakendur.

erlent lán

Lán í erlendri mynt sem bera með sér aðra áhættu en í ISK.
Höfuðstóll lánanna hækkar eða lækkar umreiknaður í ISK eftir
því hvernig gengi gjaldmiðla þróast. (SPRON)

error

Að stemma af error merkti að stemma af skekkjureikning.

Euroclear

Miðstýrð verðbréfamiðstöð í Brussel sem gerir kaupendum og
seljendum verðbréfa kleift að ljúka viðskiptum og greiða í öllum helstu gjaldmiðlum heims. Tvær slíkar miðstöðvar í Evrópu, Euroclear og CEDEL.
Sjá einnig:Cedel

F

fagfjárfestar
Í þjónustu við fagfjárfesta felst sérhæfð þjónusta og ráðgjöf við
ávöxtun fjármuna, jafnt til skamms tíma sem langs tíma. Boðið
er upp á sérgreind verðbréfasöfn, innlend og erlend, sem sniðin eru að þörfum viðskiptavinarins, hvort sem um er að ræða
mikla lausafjárþörf (t.d. vegna reglulegra launagreiðslna), langtímafjárfestingar eingöngu eða allt þar á milli. Leitast er við að
ná hámarksávöxtun með lágmarksáhættu að leiðarljósi á hverjum tíma. Lögð er mikil áhersla á persónulega og sveigjanlega
þjónustu gagnvart viðskiptavinum þar sem starfsfólk er vel í
stakk búið að veita þá þjónustu sem viðskiptavinurinn þarfnast
hverju sinni.
Viðskiptavinir: Viðskiptavinir eru sjóðir, stofnanir og fyrirtæki,
þ.e. lífeyrissjóðir, sjúkrasjóðir, stéttarfélög, styrktarsjóðir, opinberir sjóðir, ýmsar stofnanir og allar tegundir fyrirtækja. Mjög
mismunandi er hversu mikla þjónustu viðskiptavinir hafa þörf
fyrir, allt frá því að nýta skammtímasjóði í nokkra dag í senn upp
í að binda fjármagnið í nokkur ár. Landsbankinn hefur lausnir
fyrir allar þessar þarfir.
Þjónustuþættir fyrir fagfjárfesta: Landsbankinn hefur upp á að
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bjóða margs konar þjónustuþætti og fjárfestingarkosti sem geta
komið fagfjárfestum að góðum notum og má þá helst nefna í
því sambandi: Eignastýring, netviðskipti, fjárvarsla, hluta- og
skuldabréfasjóðir, einstök hluta- og skuldabréf, óhefðbundnar
fjárfestingar. (Landsbankinn)

Farkort Visa

farseðils. Algengustu tegundir ferðagjaldeyris eru: Ferðatékkar í t.d. dollurum, pundum, mörkum, pesetum o.s.frv. Útlendir seðlar. Bankatékkar í öllum algengustu gjaldmiðlum á banka
í helstu borgum Vesturlanda. Visa-greiðslukort sem gilda um
mestallan heim. (Alþýðubankinn hf.)

Ferðalán

Ferða- og fríðindakort og alhliða ferðatryggingar. Neyðar- og
viðlagaþjónusta Europe Assistance. Aðild að Farklúbbi Visa.
Víðtæk ferðafríðindi. Sérferðir til markverðra áfangastaða eða á
menningarviðburði. Alhliða upplýsingaþjónusta.

Viltu gera draumaferð þína að veruleika? Viltu nýta þér hagstæðari kjör en á raðgreiðslusamningum? Ef svo er þá getum við
boðið þér: Lán á góðum kjörum. Lán til allt að 4 ára. Lánsfjárhæð allt að 500.000 kr. Að greiða aukalega inn á lánið og greiða
það upp hvenær sem er þér að kostnaðarlausu. Sjálfvirka skuldfærslu af reikningi þínum á gjalddögum lánsins. (Sparisjóðurinn)

fastafjármunir

Sérstök flokkun eigna í ársreikningi fyrirtækja.
Fastafjármunir eru varanlegar eignir, s.s. fasteignir, landeignir,
vélar og tæki, ásamt áhættufjármunum og öðrum langtímakröfum sem fyrirtækið á.

fasteign

Fasteign er bygging sem hefur lögskráðan eiganda sem ræður
yfir ráðstöfun hennar og getur talið hana til verðmæta í sinni
eign. Lögfræðileg skilgreining fasteignar er afmarkað land ásamt
eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim
mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt.

Fasteignalán Frjálsa fjárfestingarbankans

Lán veitt gegn veði í fasteign.
Þú ræður í hvað peningarnir fara. Hagstæð lán til allt að 40 ára.
Gegn veði í fasteign getur þú fengið hagstætt lán til allt að 40
ára. Peningana getur þú notað í það sem þú vilt en þetta lán
hentar sérstaklega vel fyrir þá sem eru að kaupa eða endurbæta
íbúðarhúsnæði eða skuldbreyta óhagstæðari lánum, t.d. yfirdráttarlánum. Breytileg vaxtakjör. Fasteignalán fást með breytilegum vaxtakjörum sem fara eftir því hvaða veðréttur er í boði.
Þessi lán eru því sérlega hagstæð fyrir þá sem eiga skuldlausar
eignir en vilja ráðast í einhvers konar fjárfestingu að eigin vali.
(Frjálsi Fjárfestingarbankinn)

fasteignamat

ferðamannagjaldeyrir

Erlend mynt fyrir ferðamenn.
Úrelt hugtak.

ferðatékkar

Tékkar sem eru fyrir ferðalanga og hægt er að skipta eftir þörfum á ferðalögum. Ef tékkarnir glatast er hægt að fá þá endurgreidda.

Ferðavelta

Sparireikningar sem Samvinnubankinn og Samvinnuferðir–
Landsýn bjóða í sameiningu og veita rétt til láns.
Reikningseigendur njóta staðgreiðslukjara og fá ferðaslysa- og
ferðarofstryggingu í kaupbæti. Stofnun reikninganna fer fram
hjá Samvinnuferðum–Landsýn. (Samvinnubankinn)

Ferðavelta

Tilboð um hagstætt ferðalán til viðskiptavina Samvinnuferða–
Landsýnar. Endurgreiðslutíminn er tveim mánuðum lengri
en sparnaðartíminn. Vextir af innstæðu eru einu prósentustigi
hærri en á almennum bókum en venjulegir útlánsvextir skuldabréfa á láninu. (Alþýðubankinn hf.)

FE-yfirlit

Að meta fasteign til verðs.

fasteignatryggt skuldabréf
Skuldabréf þar sem fasteign er veðsett til tryggingar fyrir
greiðslu bréfsins. Séu skuldabréf fasteignatryggð er mjög líklegt
að lægri vextir fáist þar sem einhver verðmæti eru til tryggingar
greiðslu skuldabréfsins og því minni áhætta fólgin í láninu fyrir
útgefanda skuldabréfs.

fasteignaveðlán

FE-kerfið (Fjárhagsstaða einstaklinga) veitir aðgang að sérstöku lánayfirliti einstaklings hjá öllum þeim fjármálastofnunum sem tengjast Reiknistofu bankanna. Það sýnir skuldastöðu
viðkomandi í öllum bönkum og sparisjóðum, einnig skuldastöðu á kreditkortum Visa og MasterCard, raðgreiðslusamninga
og ábyrgðarskuldbindingar viðkomandi aðila auk krafna sem
viðkomandi fjármálastofnanir eru með í innheimtu. Skilyrði
tölvunefndar er þó að einstaklingurinn hafi jafnan val um hvort
hann leggur slíkt yfirlit fram eða hefðbundnar tryggingar.

Lán með veði í fasteign.

fé

Skuldabréf með föstum vöxtum, þ.e.a.s. vaxtaprósenta breytist
ekki þótt vaxtabreyting eigi sér stað á markaðinum. Slík skuldabréf eru oft hagkvæmur kostur þar sem vaxtahreyfingar eru
miklar, eins og t.d. raunin hefur verið hérlendis síðustu misseri
því að þannig er hægt að reikna nákvæmlega greiðsluflæðið allt
til loka gjalddaga án nokkurrar teljandi óvissu.

féhirðir

Óverðtryggður sparireikningur með almennum sparisjóðsvöxtum.

Félagabanki

fastvaxtaskuldabréf

ferðabók

ferðagjaldeyrir

Er til reiðu öllum þeim sem ferðast til útlanda, hvort heldur í
einkaerindum, skemmtiferð eða viðskiptaferð gegn framvísun
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Fjármunir.
Starfsmaður banka sem sér um að deila verkefnum og samræma
störf innan hóps, hefur umsjón með innlendum og erlendum
seðlasjóði og myntbirgðum.
Féhirðir hefur einnig umsjón og ábyrgð með hraðbönkum, sér
um sölu, þjónustu og ráðgjöf á vörum bankans og samskipti við
deildarstjóra hjá aðalféhirði bankans.
Þjónusta hjá SPRON.
Félagabankinn – heima er auðvitað best. Félagabankinn er sérsniðinn að þörfum húsfélaga og auðveldar gjaldkeranum að
annast fjármálin. Með aðgangi að Félagabankanum getur gjald-

keri húsfélagsins nálgast allar upplýsingar um fjárhag húsfélagsins með einföldum og skjótum hætti. Í Félagabankanum er
meðal annars hægt að greiða reikninga, skoða greiðslustöðu, fá
yfirlit yfir greiddar og ógreiddar kröfur, stofna og fella niður
kröfur, prenta út ítrekanir vegna vanskila. (Sparisjóðurinn)

fimman

Gírógeymslureikningur 0xxx-22-555555 notaður til þess að
skuldfæra innlausnarbanka endursendra innstæðulausra ávísana.
(Landsbankinn)

fiskmarkaðsábyrgð

Bankaábyrgð sem fiskverkandi eða aðrir sem eiga viðskipti á fisk
markaði verða að setja fram vegna reikningsviðskipta sinna.

FIT

Færsluskrá innstæðulausra tékka.

fit-listi

Listi yfir innstæðulausar ávísanir og debetkortaúttektir.

fitt

Orðatiltækið að vera á fitti merkir að vera á skrá yfir útgefendur
að innstæðulausum ávísum.
Sjá einnig: fit-listi

fitta

Gefa út innstæðulausa ávísun.
Dregið af FIT (færsluskrá innstæðulausra tékka).

físur

Örskyggnur.
Ýmsir tölvulistar voru geymdir á örskyggnum.

fjarkinn

Gírógeymslureikningur 0xxx-22-444444 notaður til þess að
skuldfæra viðkomandi banka vegna tékka sem útgefinn er af erlendum bönkum.

fjarvinnsla

Gagnavinnsla þar sem sumar ílags- og frálagsaðgerðir fara fram í
tækjum sem eru tengd tölvukerfi með gagnafjarskiptum.

Fjárfestingarlán

Lán frá SPH sem er ætlað til ýmissa fjárfestinga fyrir rekstraraðila.
Boðin er aðstoð við mat fjárfestingarkosts, sveigjanlegt veðhlutfall, lánstími metinn hverju sinni og fagleg ráðgjöf hjá sérfræðingum. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Byggingarlán, Atvinnuhúsnæðislán, Eignaleiga, Skrifstofulán, Rekstrarlán

Fjárfestingarsjóðsreikningar

Heimilt er að draga frá allt að 15% af skattskyldum tekjum
af atvinnurekstri og leggja í fjárfestingarsjóð. Frádrátturinn er
háður því að a.m.k. helmingur upphæðarinnar sé lagður inn
á Fjárfestingarsjóðsreikning. Fjárfestingarsjóðsreikningar eru
bundnir til 6 mánaða í senn á sömu kjörum og 6 mánaða verðtryggðir reikningar hjá bankanum. (Samvinnubankinn)

fjárfestingarstefna

Segir til um í hvaða verðbréfum eða fjármunum skuli fjárfest.
Fyrir verðbréfasjóði er t.d. ákveðið í hvaða verðbréfum skuli
fjárfest og í hvaða hlutföllum sú skipting skuli vera.

fjárfestingasjóðsreikningur
Söfnunarliður í uppgjöri.

fjárfestir

Fjárfestir er hver sá sem setur fjármuni í verðbréf eða önnur

verðmæti, hvort sem um er að ræða einstaklinga eða fyrirtæki.

fjárhagsreikningur

Ársreikningur eða ársskýrsla.
Gamalt hugtak.

fjárhagsstöðumat

Í fjárhagsstöðumati er lagt mat á greiðslubyrði, lánshæfi og
skuldastöðu út frá eignum og tekjum. Samhliða því er veitt ráðgjöf út frá sömu þáttum og sem miðar að því að hafa fjármálin
í skynsamlegum farvegi. Skoðaðir eru sparnaðarmöguleikar og
leiðir til stöðugleika í fjármálum. (SPRON)

fjárhirsla

Geymslustaður fjár.

fjármagnsflutningur
Flutningur á fjármagni rafrænt á milli aðila, bæði á milli stofnana innbyrðis og til viðskiptavina. Seðlaflutningar.

fjármagnsmarkaður

Framboð og eftirspurn fjármagns þar sem fjármálaviðskipti fara
fram.

Fjármálaeftirlit ríkisins (FME)

Fjármálaeftirlit ríkisins er fulltrúi ríkisvaldsins á fjármálamarkaði og hefur stofnunin það að leiðarljósi að vinna að heiðarleika á fjármálamarkaðinum og vernda hag fjárfesta. Stofnunin gerir reglulega úttekt á fyrirtækjum á fjármálamarkaði og sér
til þess að gildandi lögum sé framfylgt til að tryggja hag fjárfesta sem eiga hagsmuna að gæta. Einnig hefur stofnunin eftirlit
með því að heiðarlegir viðskiptahættir séu í fyrirrúmi og reynir
að haga reglusetningu þannig að hagsmunaárekstrar eigi sér síður stað. Stofnunin vinnur mjög náið með Seðlabankanum varð
andi þróun hérlends fjármálamarkaðar og aðra upplýsingasöfnun. Stofnunin heyrir beint undir viðskiptaráðherra hverju sinni
þó svo hann hafi ekki bein afskipti af daglegum rekstri. Mjög ítarlegar upplýsingar er að finna á heimasíðu FME.

fjármálalíf

Fjármálamarkaðurinn og allt umhverfi hans.

fjármálamarkaður

Markaður sem samanstendur af öllum þeim aðilum sem annast flutning, verslun og þjónustu með fjármagn, þar með talin
miðlun og dreifingu.

Fjármálasjóður

Með alþjóðavæðingu, fjölgun samruna, stöðugum tækniframförum og tilkomu Netsins eru miklar væntingar gerðar til fjármálafyrirtækja í heiminum. Fjármunir sjóðsins verða ávaxtaðir með fjárfestingum í verðbréfum fjármálafyrirtækja víðs vegar
um heiminn. Aðeins verður fjárfest í hlutabréfum sem skráð eru
í viðurkenndum kauphöllum. Áhersla er lögð á áhættudreifingu
með fjárfestingum í ólíkum hagkerfum.
Ávöxtun: Ávöxtun sveiflast í samræmi við markaðsvirði undir
liggjandi verðbréfa í eigu sjóðsins. Sjóðurinn miðar frammistöðu
sína við alþjóðlega vísitölu fjármála (MSCI New Global Industry
Indices World Financial, MSGUFNCL).
Ávinningur: Fagleg sjóðastjórnun. Fjárfestingartækifæri sem aðeins stórir fjárfestar hafa aðgang að. Skjót viðbrögð við breyttum
markaðsaðstæðum. Meiri áhættudreifing en ef fjárfest er í einstökum verðbréfum. Arðgreiðslum er ráðstafað til fjárfestinga.
Enginn binditími.
Skattamál: Fjármagnstekjuskattur greiðist af ávöxtun bréfa í
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sjóðnum. Bréfin veita ekki rétt til lækkunar tekjuskatts. Sjóður
inn er langtímafjárfestingarkostur (3–5 ár). (Sparisjóðurinn)

fjármunir

Hvers konar eign.

fjármögnunaráhætta
Útlánaáhætta sem tekin er við lánveitingar.
Áhættan er metin hvernig takast muni til við það sem láninu er
ráðstafað í.

Fjármögnunarleiga

Fjármögnunarleigusamningar byggjast á því að Lýsing kaupir
tæki fyrir leigutaka sem hann greiðir niður með leigugreiðslum
í allt að 60 mánuði. Lýsing er því eigandi tækisins meðan á
leigutíma stendur en leigutaki hefur fullan umráðarétt yfir því á
meðan. Leigutaki tryggir tækið í sínu nafni og greiðir öll eðlileg
gjöld af því, eins og t.d. bifreiðagjöld, þungaskatt, ásamt öllum
kostnaði vegna viðgerða eða skemmda.
Hverjum hentar fjármögnunarleiga og fyrir hvaða tæki?
Fjármögnunarleiga hentar til fjármögnunar á flestöllum vélum,
tækjum og bifreiðum til atvinnurekstrar. Þetta form fjármögnunar hentar best þeim sem hafa skattskyldan rekstur og geta nýtt sér
gjaldfærslu á leigugreiðslum til lækkunar á skatti. Hafi kaupandi
ekki skattskyldan rekstur eða tækið er ekki eingöngu ætlað til atvinnurekstrar (t.d. bílar sem ekki eru á rauðum númerum) hentar kaupleiga eða jafngreiðslulán betur. Innborgun kaupanda er
hægt að gjaldfæra strax. Fjármögnunarhlutfall og samningstími
Lýsing fjármagnar allt að 100% af kaupverði. Samningstími er
allt að 60 mánuðir, og er yfirleitt 36–60 mánuðir.
Hvað gerist í lok samningstíma? Í lok leigutíma á leigutaki kost á
því að kaupa tækið af Lýsingu á umsömdu verði, sem er yfirleitt
3% af upphaflegum leigugrunni. Einnig býðst leigutaka að leigja
tækið áfram á 1/12 af leigugrunni.
Hvernig er tilhögun greiðslna? Hægt er að velja um samninga í íslenskum krónum eða erlendri mynt. Ef um erlenda mynt er að
ræða er boðið upp á eftirfarandi gengiskörfur sem eru samansettar úr völdum gjaldmiðlum til að minnka gengisáhættu:
Gengiskarfa 1 USD 40% GBP 23% EUR 25% JPY 12%
Gengiskarfa 2 USD 40% EUR 40% JPY 20%
Gengiskarfa 3 USD 30% EUR 40% JPY 20% CHF 10%
Hvernig er fjármögnunarleiga meðhöndluð í bókhaldi? Leigugreiðslur eru gjaldfærðar að fullu í bókhaldi leigutaka og er tækið þar með afskrifað á leigutíma. Því er hægt að ná fram skattalegu hagræði ef leigutími er styttri en eðlilegur afskriftartími tækis. Ofan á leigugreiðslur leggst vsk. sem viðkomandi fær endurgreiddan ef hann er með skattskyldan rekstur.
Hverjir eru kostir fjármögnunarleigu? Allt að 100% af kaupverði
tækis Semja má um að Lýsing greiði tækið að fullu. Þó er algengt
að krafist sé 20–30% útborgunar.
Bindur ekki rekstrarfé. Ekki þarf að ganga á rekstrarfé og binda
það í fjárfestingum og bætir það því lausafjárstöðuna.
Skattalegt hagræði. Leigan er að fullu frádráttarbær til skatts. Þá
getur náðst fram frestun á skattgreiðslum ef samningstími er
styttri en afskriftartími.
Minni kröfur um tryggingar en við lántökur. Tryggingin er fyrst og
fremst eignarrétturinn í sjálfum tækjunum og oftast er ekki krafist frekari trygginga.
Skerðir ekki aðra lánamöguleika. Fjármögnun Lýsingar skerðir
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ekki möguleika á fyrirgreiðslu í bönkum og sjóðum sem getur
komið sér vel í sveiflum á daglegum rekstri.
Einföld og fljótleg fjármögnun. Lánareglur eru skýrar og afgreiðsla
umsókna tekur því einungis sólarhring ef öll gögn liggja fyrir.
Greiðslur á sama tíma og tekjur. Leigugreiðslur geta fallið á sama
tíma og tekjur af fjárfestingunni koma inn, þ.e. verið árstíðabundnar.
Leigutaki nýtur staðgreiðsluafsláttar. Með fullri fjármögnun má
hugsanlega ná fram betri kjörum, t.d. með staðgreiðsluafslætti.
Jafnar greiðslur auðvelda áætlanagerð. Leigugjaldið er fastákveðið
og jafngreiðslur auðvelda gerð rekstraráætlana og útreikninga.
Engin stimpilgjöld. Engin stimpilgjöld fylgja gerð fjármögnunar
leigusamninga hjá Lýsingu.
Hvernig er sótt um fjármögnunarleigu? Kaupandi eða söluaðili (í
umboði kaupanda) sendir undirritaða umsókn til Lýsingar.
Nauðsynleg gögn með umsókn. Upplýsingar um fjárhagsstöðu
leigutaka (ársreikningur eða skattframtal). Upplýsingar um tækið og kaupverð þess. Upplýsingar um fjárþörf og óskir um tilhögun greiðslna. Útprentun úr hlutafélagaskrá (ef um hlutafélag er
að ræða). (Lýsing)

fjárnám

Lögtak, lögformleg upptaka eigna eða fjármuna.

fjárvarsla

Þjónusta fjármálafyrirtækis sem felur í sér vörslu og ávöxtun fjár
fyrir viðskiptavin (með fjárfestingu í verðbréfum).

fjárvörslureikningar fasteignasala

Reikningar sem eru eingöngu fyrir fasteignasala eða fasteignasölur. (SPRON)

fjárvörslureikningar lögfræðinga

Reikningar sem eru eingöngu fyrir lögfræðinga. (SPRON)

fjölmyntafasteignalán

Lán í fleiri en einni mynt en tryggt með veði í fasteign.

fjölmyntalán

Lán sem eru í fleiri en einni mynt.

Fjölskyldan

Þjónusta sem gengur út á að tengja fjölskylduna saman í viðskiptaeiningu hjá SPRON og að hjón og börn deili saman fjármálum sínum og njóti þannig samlegðaráhrifa í stað þess að
vera með virk bankaviðskipti við hver við sína bankastofnunina.
(SPRON)

Fjölskylduvernd

Þjónusta hjá SPRON.
Líftrygging sem byggist á að greiðsla iðgjalds fyrir líftrygginguna komi úr óskattlögðum viðbótarlífeyrissparnaði (SPRON
Lífeyri).
Fjölskylduvernd er einkum hugsuð sem viðbótarvernd fyrir eftirlifendur (maka og börn) hins tryggða. Fjölskylduvernd er viðbót við aðrar líftryggingar. Enginn biðtími er eftir gildistöku
heldur tekur full vernd gildi strax við fyrstu greiðslu á iðgjaldi.
Viðskiptavinur getur þar með tryggt eftirlifendum lágmarkslífeyri strax frá stofnun samnings. Ekki er hægt að selja þjónustuna viðskiptavinum eldri en 54 ára. (SPRON)

flotgengi

Gengisstefna þar sem gengi gjaldmiðils ræðst algerlega af framboði og eftirspurn á markaði.

fob-verð
Verð á vöru sem miðast við að hún sé komin um borð í flutningstæki. (FOB = kaupandi greiðir flutningskostnað og tryggingu.)

forritari

Samheiti: programmer
Maður sem forritar.

forritasafn

Skipulegt safn forrita og forritshluta ásamt upplýsingum um
hvernig á að nota þau.

forritunarkerfi

Gagnavinnslukerfi þar sem nota má eitt eða fleiri forritunarmál.

forritunarmál

Gervimál hannað þannig að unnt er að nota það til að semja
eða skrá forrit.

forstöðumaður

Starfsmaður í banka sem hefur getu til að sinna sérhæfðu starfi.
Hann sér um verkefnastjórnun, samræmingu vinnu, ráðgjöf,
markaðssetningu, verkefnaöflun og stefnumótun. Hann sinnir
einnig starfsmannastjórnun í samráði við starfsmannasvið.

Fortran

Heiti á æðra forritunarmáli.

forvextir

Lánsvextir sem greiðast strax við lántöku.
Forvextir eru gjarnan notaðir við víxillán, styttri en til eins árs.
(Seðlabanki Íslands)

framhald uppboðs

Þar sem eiginlegt uppboð fer fram.

framlenging lána

Framtíðarsjóður
Innlánsreikningur hjá Sparisjóðnum.
Reikningurinn er verðtryggður og ber hæstu vexti almennra
innlánsreikninga Enginn kostnaður. Bundinn til 18 ára aldurs.
Engin lágmarksinnborgun. Hægt að semja um reglubundinn
sparnað en einnig hægt að leggja inn hvenær sem er. Foreldri/
velunnari stofnar reikninginn fyrir barnið og fer með umboð.
Fyrir börn til 15 ára aldurs.
Uppbyggileg jóla-, afmælis- eða fermingargjöf. Reikningurinn
hentar foreldrum og öðrum velunnurum barna. Reikningurinn
hentar þeim sem vilja gefa dýrmæta gjöf sem vex. Reikningurinn hentar þeim sem vilja leggja góðan grunn að framtíð barna
og unglinga. Reikningurinn hentar þeim sem vilja spara fyrir
skólagjöldum, fyrstu íbúðinni eða bílnum. (Sparisjóðurinn)

framvirkur samningur

Samningur milli tveggja aðila þar sem annar skuldbindur sig til
að kaupa eða til að selja tiltekna eign, t.d. verðbréf eða gjaldmiðla, á ákveðnum tíma í framtíðinni á fyrirfram ákveðnu
verði. Hinn aðilinn er þá skuldbundinn til að afhenda eignina
eða greiða fyrir hana þegar hann fær hana afhenta.

framvirk viðskipti

Viðskipti sem fara þannig fram að gerður er bindandi samningur um kaup eða sölu, á verðbréfum eða öðrum verðmætum,
í framtíðinni á verði sem ákveðið er við samningsgerðina. Tilgangurinn er að draga úr áhættu vegna væntanlegra verðsveiflna
sem gætu verið samningsaðila óhagkvæm, t.d. hækkandi olíuverð, lækkandi hlutabréfaverð o.s.frv. Framvirk viðskipti eru
gerð með vörur, gjaldeyri, verðbréf. Flugleiðir hf. hafa t.d. notað gerð slíkra samninga í eldsneytiskaupum sínum.

Lán er ekki greitt á gjalddaga heldur er samið um nýjan gjalddaga.

frágangsgjald

Lína sem sett er saman úr skilvirkum verðbréfasöfnum á
áhættu- og ávöxtunarmynd. Fyrir neðan framlínuna liggur
mengi safna sem eiga það sameiginlegt að fá má hærri ávöxtun án þess að auka áhættu eða draga úr áhættu án þess að lækka
ávöxtun með því að breyta samsetningu þeirra. Fyrir ofan framlínuna eru engin verðbréfasöfn því ekki er hægt að tengja saman
öll áhættu- og ávöxtunarstig.

frestur á greiðslu

Verðbréfasjóður sem fjárfestir í áhættusömum verðbréfum í
þeirri von um að fá hærri ávöxtun en fáanleg er á áhættuminni
bréfum.

frímerkjavél

framlína

framsækinn verðbréfasjóður

Framtíðarbók

Verðtryggður reikningur með hámarksvöxtum sem er bundinn
til 18 ára aldurs. (KB banki)

Framtíðargrunnur

Bókarlaus reikningur, ætlaður fyrir yngri kynslóðina (15 ára og
yngri), bundinn til 18 ára aldurs.

Framtíðarreikningur

Innlánsreikningur hjá Íslandsbanka. Verðtryggður sparnaðarreikningur fyrir börn yngri en 15 ára og er laus við 18 ára aldur.
Framtíðarreikningur er kostur til að safna í traustan sjóð fyrir
framtíð barnsins. Öruggur sparnaður. Hægt er að gera samning
um reglulega millifærslu mánaðarlega inn á reikninginn. Reikningurinn verður eyðilagður við fyrstu úttekt. (Íslandsbanki)

Þóknun vegna frágangs við uppgreiðslu á skuldabréfum t.d.
umsjón með aflýsingu, o.þ.h.
Samkomulag á milli kröfuhafa og greiðanda á greiðslu.

frestur á uppboði

Veittur frestur á framhaldssölu.

fríkódi

Samheiti: frílisti
Skrá um vörur sem frjáls innflutningur var á þegar innflutningshöft voru í gildi.
Vegna burðargjalds á útsendum pósti.

Frjáls íbúðalán

80% lánshlutfall. – Engin skilyrði um önnur bankaviðskipti.
Lánað allt að 80% af markaðsvirði fasteignar á höfuðborgarsvæðinu. Veðsetning fasteigna í öðrum landshlutum er háð mati
hverju sinni. Lánað er til kaupa á fasteign og einnig til endurfjármögnunar. Engin hámarksfjárhæð er á lánunum. Lánstími getur verið 5 til 40 ár. Heimilt er að greiða inn á lánið eða
greiða það upp á lánstímanum gegn greiðslu sérstaks gjalds skv.
gjaldskrá, 2% uppgreiðslugjalds. Ef breytingar verða á vöxtum er heimilt að greiða upp lánið án sérstaks uppgreiðslugjalds.
Fastir, verðtryggðir vextir sem eru endurskoðaðir á 5 ára fresti.
Lánsfjárhæð getur að hámarki numið 120% af brunabótamati
að viðbættu lóðarmati. Krafa er gerð um 1. veðrétt í fasteign.
Lántökugjald er 1%. Lántaki þarf að standast greiðslumat. Vak-
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in er athygli á því að Frjáls íbúðarlán geta einnig verið samansett úr íslenskum krónum og erlendri mynt.
Með lánsumsókn þarf að fylgja: Verðmat frá löggiltum fasteignasala eða kaupsamningur/kauptilboð. Greiðslukvittanir áhvílandi lána sem greiða á upp auk annarra persónulána.
Launaseðlar síðustu þriggja mánaða. Afrit af staðfestu skattframtali. (Frjálsi Fjárfestingarbankinn)

frumrit

Aðaleintak skjals.

FT-vísitalan

Bresk hlutabréfavísitala sem mælir verðbreytingar á hlutabréfum í 650 breskum fyrirtækjum. Markaðsvirði þeirra er 80% af
markaðsvirði allra hlutabréfa á hlutabréfamarkaði í Bretlandi.

fullnustueignir

Eignir sem bankinn leysir til sín við nauðungarsölu.

fulltrúi

Starfsmaður á sérsviði, t.d. undirmaður þjónustufulltrúa eða
afgreiðslustjóra.

fylgni

Notuð til að mæla tengsl á milli tveggja stærða. Þegar t.d. gengi
tveggja flokka verðbréfa hækkar á sama tíma og lækkar líka á
sama tíma er sagt að jákvæð fylgni sé á milli gengis flokkanna.
Hækki gengi annars þegar gengi hins lækkar og öfugt er fylgnin
hins vegar sögð neikvæð.

fyrirhyggja í fjármálum

Huga að lífshlaupi hvað fjármál varðar.

fyrirtaka hjá sýslumanni

Hjá sýslumanni er tekin fyrir aðfararbeiðni frá kröfuhafa sem
endar yfirleitt með því að tekið er fjárnám í eignum eða gert árangurslaust fjárnám.

fyrirtækjaáhætta, sérstök áhætta

Áhætta sem tengd er hlutabréfum í einstökum fyrirtækjum.
Slíka áhættu má minnka verulega eða jafnvel losna alveg undan
með því að fjárfesta í mörgum fyrirtækjum.

fyrirtækjaáhætta eða sérstök áhætta

Áhætta sem tengd er hlutabréfum í einstökum fyrirtækjum.
Slíka áhættu má minnka verulega eða jafnvel losna alveg undan
með því að dreifa fjárfestingu á margar tegundir hlutabréfa.

Fyrirtækjabanki Landsbankans

Í Fyrirtækjabankanum er leitast við að mæta þörfum og kröfum nútíma fyrirtækja í rafrænum viðskiptum. Markmiðið er
að styðja við bakið á nútímalegri hugsun í fyrirtækjarekstri með
sjálfvirkum og öflugum fyrirtækjalausnum. Landsbankinn veitir viðskiptavinum sínum faglega ráðgjöf við notkun á Fyrirtækjabanka með það að leiðarljósi að ná fram hagræðingu í
rekstri. Fyrirtækjabanki Landsbankans gefur stjórnendum fyrir
tækja kost á að stunda bankaviðskipti á einfaldan, þægilegan og
öruggan hátt. Hann er hannaður frá grunni með raunverulegar
þarfir og óskir fyrirtækja að leiðarljósi. Fyrirtækjabankinn inniheldur öryggis- og umsjónarkerfi sem veitir notendum og eigendum góða yfirsýn yfir aðgerðir. Áhersla er lögð á einfaldleika,
öryggi og hraða.
Þjónusta Fyrirtækjabankans: Greiðslur og millifærslur, innheimtu
þjónusta, beintenging við bókhald, eignir og skuldir, áhættu- og
skuldastýring, öryggis- og umsjónarkerfi, rafrænir launaseðlar,
ráðgjöf og kennsla. (Landsbankinn)
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Fyrirtækjabanki Sparisjóðsins
Þjónusta Sparisjóðsins fyrir stjórnendur fyrirtækja.
Í Fyrirtækjabankanum er boðið upp á tengingu við fjárhagsbókhald og fjölgreiðslur. Allir reikningar eru greiddir á einum
stað. Yfirlit fæst yfir reikninga, greiðslukort og skuldabréf. Yfirlit og stofnun á innheimtukröfum. Umsókn og yfirlit yfir símgreiðslur. Umsókn og yfirlit yfir erlendar ábyrgðir. Hægt er að
stjórna aðgangi starfsmanna að einstökum aðgerðum og á þann
hátt sjá til þess að hver starfsmaður hafi einungis aðgang að
þeim þáttum sem hann ber ábyrgð á. (Sparisjóðurinn)

Fyrirtækjabanki SPRON

Þjónusta SPRON við stjórnendur fyrirtækja.
Í Fyrirtækjabankanum er hægt að sinna öllum helstu bankaviðskiptum á skrifstofunni. Fjármálastjórar og gjaldkerar fyrirtækja
geta innt af hendi fjárhagslegar aðgerðir og fengið nákvæmar
upplýsingar um fjármálin á fljótlegan og einfaldan hátt. Í Fyrirtækjabankanum er m.a. hægt að greiða alla almenna reikninga og kröfur ásamt því að millifæra á milli reikninga hvar sem
er í bankakerfinu. Einnig er þar hægt að senda fjölgreiðslur þar
sem ein útborgun af reikningi kemur á móti mörgum innborg
unum. Með tengingu við fjárhagsbókhald fyrirtækja er hægt að
flytja launagreiðslur beint inn í greiðslukerfið.
Í greiðsluhluta Fyrirtækjabankans er hægt að framkvæma eftirfarandi:
Millifæra og greiða alla almenna reikninga. Greiða inn á kreditkort á einfaldan hátt. Senda inn greiðsluskrár úr bókhaldskerfum. Nota greiðsluskrár til að framkvæma margar greiðslur
í einu lagi. Stofna reglulega millifærslu. Skrá reikninga í beingreiðslu.
Yfirlit: Í Fyrirtækjabankanum er hægt að fá upplýsingar um
stöðu og hreyfingar innlánsreikninga sem eru í eigu fyrirtækisins, stöðu greiðslukorta og líka stöðu skuldabréfa. Þar er einnig
hægt að fletta upp framkvæmdum færslum og fá ítarlegar upplýsingar um þær.
Innheimta: Í innheimtukerfi Fyrirtækjabankans er hægt að stofna
stakar kröfur en einnig er hægt að senda kröfur inn í innheimtukerfi SPRON beint úr viðskiptamannabókhaldi fyrirtækis. Hægt
er að skoða innborganir og ógreiddar kröfur og fá á þann hátt ítar
lega yfirsýn yfir stöðu viðskiptakrafna. Mögulegt er að fella niður kröfur sem greiddar hafa verið á annan hátt en með greiðsluseðli. Fyrir stóra rekstraraðila er unnt að flytja skrár um greiddar kröfur og innborganir í viðskiptamannabókhald fyrirtækis og
vinna með þær þar. Unnt er að skoða og prenta út viðskiptayfirlit
og mánaðarlista.
Erlend viðskipti: Notendur geta sjálfir sent erlendum viðskiptavinum sínum greiðslur í gegnum Fyrirtækjabankann, fengið um
leið kvittun fyrir greiðslunni og sent viðtakanda tilkynningu í
tölvupósti eða með faxi. Einnig getur notandi kallað fram áður
sendar símgreiðslur og notað upplýsingarnar aftur og þarf þá
aðeins að slá inn þá fjárhæð sem á að greiða ásamt skýringu.
Með erlendum greiðslum í Fyrirtækjabankanum er meðal annars hægt að: Greiða út af gjaldeyrisreikningum. Skrá upplýsingar um þekkta viðtakendur til að nota aftur síðar. Prenta út
kvittanir á íslensku og ensku. Senda tilkynningu til viðtakanda
í tölvupósti eða með faxi. Skoða viðskiptayfirlit fyrir viðtakendur, mynt og tímabil.

Upplýsingar: Fyrirtækjabankinn er einnig öflug upplýsingaveita
þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um gengi hlutabréfa og
þróun á verði þeirra aftur í tímann. Hægt er að fylgjast með þeim
kaup- og sölutilboðum sem eru í gangi hjá Kauphöll Íslands á
hverjum tíma. Einnig er þar að finna upplýsingar um verðskrá og
vexti SPRON og hægt að fá upplýsingar úr Þjóðskrá.
Aðgangsstýring: Í Fyrirtækjabankanum eru í boði ýmsir möguleikar á aðgangsstýringu fyrir notendur. Þannig er hægt að stýra
því hversu mikinn aðgang starfsmenn hafa og takmarka aðgang
þeirra að upplýsingum og aðgerðum. Með þessu móti aukast
notkunarmöguleikar Fyrirtækjabankans til muna á sama tíma og
eðlilegt aðgengi að upplýsingum og aðgerðum er tryggt.

Fyrirtækjabréf

Fyrirtækjabréf Landsbankans eru fyrir þá sem vilja jafna ávöxtun og ávaxta fé sitt í eitt ár eða lengur. (Landsbankinn)

Fyrirtækjakort

Fyrirtækjakort er sérlega hentugt fyrir stjórnendur og þá sem
ferðast fyrir hönd fyrirtækja. Korthafar fá öflugar ferðatryggingar og fríðindi sem tengjast ferðalögum. Fyrirtækjakortin eru
gefin út sem silfurkort og gullkort. Úttektarheimildir og tryggingafjárhæðir eru hærri á gullkortinu en að flestu leyti bera
kortin sömu kosti. Silfurkortin henta betur þeim fyrirtækjum
þar sem starfsmenn ferðast ekki mikið.
Kostir Fyrirtækjakorts – útgefið af Visa: Tenging við Vildarklúbb
Icelandair – 12 punktar fyrir hverja 1.000 kr. Með vildarpunktunum er hægt að greiða hluta af fargjaldi eða hótelgistingu hjá
Icelandair. Nánari upplýsingar á www.icelandair.is. Korthafar fá
aðild að ECI, sem veitir m.a. afslætti á hótelum og bílaleigum.
Korthafar fá aðild að Priority Pass, sem veitir aðgang að betri
stofum flugvalla.
Kostir Fyrirtækjakorts – útgefið af MasterCard: Mastercard-ferðaávísun. Við stofnun korts fæst 5.000 kr. ferðaávísun en eftir það
er upphæð ávísunar tengd veltu innanlands. Ávísunina má nota
upp í eina pakkaferð á árinu hjá öllum helstu ferðaskrifstofum
og umboðum landsins. Aðild að Einkaklúbbnum eða World for
2. (Sparisjóðurinn)

Fyrirtækjakort Landsbankans

Með Fyrirtækjakortum Landsbankans og Visa er hægt að hafa
yfirsýn yfir öll viðskipti sem gerð eru með Innkaupakortum og
Business-kortum strax daginn eftir innkaup. Í gegnum Fyrirtækjabanka Landsbankans fæst bein tenging við allar upplýsingar um kortanotkunina. Innkaupakortið er ókeypis síhringikort
með möguleikum á að takmarka notkun kortsins við hámarksúttekt á mánuði, hvar megi versla og hvar ekki, stýringar á tegundum innkaupa á vörum og þjónustu.
Tímabil Innkaupakortsins er almanaksmánuðurinn og skuldfærist reikningurinn sjálfkrafa 25. næsta mánaðar. Businesskortið er sérlega hentugt fyrir stjórnendur og þá sem þurfa að
ferðast mikið fyrir hönd fyrirtækisins. Kortinu fylgja öflugar
ferðatryggingar og ferðatengd fríðindi. (Landsbankinn)

Fyrirtækjavild Glitnis

Með Fyrirtækjavildinni vill Glitnir koma til móts við trygga
viðskiptavini og umbuna þeim fyrirtækjum sem nýta sér heildarþjónustu bankans. Þannig njóta fyrirtæki fjárhagslegs ávinnings
af ýmsu tagi, betri vaxtakjara, framúrskarandi þjónustu og aukinnar yfirsýnar yfir fjármálin. Kostir Fyrirtækjavildar: Betri kjör.

Betri þjónusta. Heildaryfirsýn yfir fjármálin í Fyrirtækjabankanum. Afsláttur af þjónustugjöldum og árgjöldum viðskiptakorta.
Meiri þægindi og aukið hagræði með bankaviðskipti og vátryggingar á sama stað.
Þjónustan skiptist í þrjú stig eftir umfangi viðskipta hjá Glitni:
Vild, Gullvild og Platínumvild. Þjónustan er sniðin að þörfum
fyrirtækja og aukast fríðindin eftir því sem meiri viðskipti eru
hjá Glitni.
Þjónustuþættir: Tékkareikningur, viðskiptakreditkort, innkaupakort, innheimtuþjónusta, fyrirtækjabanki, greiðsluþjónusta, sala
á raðgreiðslusamningum, gjaldeyrisviðskipti / símgreiðslur, innlán – þ.m.t. eign í verðbréfasjóðum, útlán.
Glitnir Fjármögnun (rekstrarleiga, bílasamningur o.fl.) Netbókhald.is. Atvinnurekstrartryggingar hjá Sjóvá. (Glitnir)

færa àjour

Uppfæra.

G

gagnamiðill
Hlutur sem gögn eru skráð á.
Dæmi: gataspjald, segulband, seguldiskur

gagnasafn

Samsafn gagna um tiltekið efni sem eru geymd í tölvu eftir tiltekinni lýsingu.

gagnasafnskerfi

Hugbúnaður eða hugbúnaður og vélbúnaður, notaður til þess
að skilgreina gagnasöfn, setja þau upp, nota þau og halda þeim
við.

gagnasending

Það að flytja gögn með fjarskiptum frá einum stað til annars.

gagnaskráning

Það að setja gögn á tölvutækan miðil.

gagnavinnsla

Það að vinna á kerfisbundinn hátt úr gögnum.

gata bunka

Skráning á bunkum tékkareikninga.

gatari

Götunarvél.

gataspjald

Spjald sem unnt er að gata gatasamstæður á.

gengi

Stuðull sem notaður er við að finna út t.d. markaðsverð verðbréfa.
Dæmi: Hlutabréf sem er að nafnvirði 100 kr. í fyrirtæki, sem er
á genginu 5, mun þannig ganga kaupum og sölum á andvirðinu 500 kr. Hækki gengi fyrirtækis eða hlutabréfa er talað um að
virði fyrirtækisins aukist og síðan öfugt.
Svipaða sögu er síðan að segja af skuldabréfum nema þar segir
gengið til um afföllin af viðkomandi skuldabréfum.
Sjá einnig: gengi hlutabréfa, gengi skuldabréfa

Gengið

Unglingaklúbbur fyrir 13–17 ára. (Landsbankinn)

gengi hlutabréfa

Markaðsverð hverrar krónu af nafnvirði hlutabréfa. Dæmi:
Sölugengi hlutabréfs í hlutafélagi er 1,52. Þá kostar hver króna
af nafnvirði hlutabréfs í félaginu 1,52 krónur, 10.000 króna
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hlutabréf kostar þannig 15.200 krónur.
Sjá einnig: gengi, gengi skuldabréfa

gengi hlutdeildarskírteina verðbréfasjóða
Verð hverrar einingar í verðbréfasjóði. Verðið ræðst af verðmæti
verðbréfa í eigu hvers verðbréfasjóðs.

gengisáhætta verðbréfa

Með gengisáhættu verðbréfa er átt við hættuna á að gengi bréfs
verði öðruvísi á söludegi en vænst var á kaupdegi. Gengisáhætta
er yfirleitt mæld með staðalfráviki sem mælir sveiflur í ávöxtun í kring um meðalávöxtun. Sveiflur á verði skuldabréfa ráðast
af breytingum á markaðsvöxtum og lánstíma skuldabréfanna.
Sveiflur á verði hlutabréfa ráðast af framboði og eftirspurn á
markaði. Framboð og eftirspurn ráðast síðan af arðsemi fyrirtækis til langs tíma og væntingum fjárfesta til skamms tíma.

gengisbundnir krónureikningar

Reikningarnir eru bundnir til 6 mánaða í senn og eru gengisbundnir miðað við reikningseiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins,
SDR, eða Evrópureikningseiningar, ECU. Auk gengisbindingar reiknast vextir mánaðarlega og leggjast við höfuðstól um áramót. Reikningsgengi er auglýst af Seðlabanka Íslands mánaðarlega og gildir frá 1. degi mánaðar. (Samvinnubankinn)

gengisfelling

Það að fella gengi gjaldmiðils gagnvart öðrum gjaldmiðli.
Lækkun á gengi gjaldmiðils með ákvörðun stjórnvalda.

gengishagnaður

Gjaldeyrishagnaður sem varð af gengisbreytingum. Hagnaðurinn var færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í Seðlabankanum og skyldi fénu ráðstafað í þágu atvinnuveganna.
Lög nr. 79/1967, um gengishagnað, voru sett í árslok 1967.

gengi skuldabréfa

Hlutfallið á milli markaðsverðs og nafnverðs. Dæmi: Nafnverð
er 100.000 kr. en skuldabréfið er selt á 120.000 kr. Þá er sagt
að gengið sé 1,2. Ef skuldabréfið er hins vegar selt með afföllum
getur verið að gengið sé lægra en 1. Ef 100.000 króna bréf er
t.d. selt á 90.000 krónur er sagt að gengið sé 0,9.
Sjá einnig: gengi, gengi hlutabréfa

gengislækkun

Gengisfelling.

gengismunur

Mismunur á verðgildi gjaldmiðla.

gengisskráning

Gengi íslensku krónunnar er ákvarðað á gjaldeyrismarkaði sem
er opinn á milli kl. 9:15 og 16:00 hvern virkan dag. Einu sinni
á dag skráir Seðlabanki Íslands opinbert viðmiðunargengi krónunnar gagnvart erlendum myntum til viðmiðunar í opinberum samningum, dómsmálum og öðrum samningum milli aðila
þegar önnur gengisviðmiðun er ekki sérstaklega tiltekin, sbr. 19.
gr. laga nr. 36/2001, um Seðlabankann, og um leið er skráð opinber gengisskráningarvísitala. Þetta er gert á milli kl. 10:45 og
11:00 á hverjum morgni sem skipulegir gjaldeyrismarkaðir eru
almennt starfandi. Þegar sérstaklega stendur á getur Seðlabankinn tímabundið fellt niður skráningu á gengi krónunnar.

gengistafla

Nýjasta skráða opinbera viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands.

gengistap

Gengisbreytingar valda tapi eða hagnaði í þjóðarbúskapnum.
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Sjá einnig: gengishagnaður

gengistryggt eða gengisbundið skuldabréf
Höfuðstóll slíks skuldabréfs breytist í samræmi við breytingar á
gengi ákveðins gjaldmiðils, t.d. þýskra marka, bandaríkjadollars eða ECU.

gengisvarnir

Samningar sem fjárfestar geta gert til að draga úr gjaldmiðlaáhættu.
Fjárfestar geta varið sig fyrir sveiflum á gengi gjaldmiðla með
gjaldmiðlaskiptasamningum, framvirkum samningum og val
réttarsamningum. Dæmi um gengisvörn er ef fjárfestir gerir
framvirkan samning um að selja dollara á tilteknu gengi í framtíðinni til að verja sig fyrir tapi af hugsanlegri styrkingu krónunnar. Ef krónan styrkist og verðmæti erlendra verðbréfa í eigu
hans lækkar vegna þess getur hann keypt dollara á gengi dagsins og selt þá síðan aftur með hagnaði á því gengi sem samið var
um með framvirka samningnum. Hagnaðurinn er þá jafnt tap
inu af verðmætarýrnun erlendu bréfanna.

gengisvísitala

Vísitala sem mælir verð gjaldmiðils gagnvart vegnu meðaltali
mynta helstu viðskiptalanda.
Hlutdeild einstakra landa í erlendum viðskiptum endurspeglar
vægi viðkomandi myntar í vísitölunni.

Georg

Sparibaukur Íslandsbanka.

Georg og félagar

Fríðindaklúbbur fyrir aldurshóp 0–5 ára hjá Íslandsbanka.
Ekki þarf að sækja sérstaklega um aðgang að þessari þjónustu.
Hjá Íslandsbanka eru öll börn yngri en 6 ára félagar Georgs.
Barnið þarf bara að eiga reikning hjá bankanum. Georg kennir börnunum að spara og hvetur þau áfram með verðlaunum
þegar þau koma að tæma baukinn. Þannig læra börnin fljótt að
sparnaður borgar sig og áður en varir er barnið komið með veglegan sjóð. (Íslandsbanki)

geymslubók

Sparisjóðsbók sem geymd var í bankanum.

geymslufé

25% geymslufé vegna innflutnings á bílum.

geymsluhólf

Öryggishólf sem viðskiptavinir geta leigt.

gíró

Greiðslumiðlunarkerfi til að færa peninga á milli reikninga í
ýmsum innlánsstofnunum.

Gíró 1

Gírógeymslureikningur 0xxx-22-000001 er til í öllum bönkum.
Notaður til þess að greiða innáborganir á milli banka.

Gírógeymslureikningur
Safnreikningur banka.

gíróseðill

Gíró er greiðslukerfi þar sem að færslur á milli reikninga koma
í stað beinna peningagreiðslna. Eyðublöð sem notuð eru í samstarfi banka, sparisjóða, póstþjónustu og símaþjónustu nefnast
gíróseðlar.

gjalddagi

Sá dagur þegar gjald verður kræft, síðasti dagur til greiðslu
skuldar án dráttarvaxta.

gjaldeyrir
Erlend mynt.

gjaldeyrisbanki
Banki sem hafði leyfi til að selja gjaldeyri.
Sjá einnig: gjaldeyrisleyfi

gjaldeyrisleyfi

Leyfi til að kaupa og selja gjaldeyri. (Áður gjaldeyrisbankar.)
Sjá einnig: gjaldeyrisbanki

gjaldeyrisleyfi

Leyfisnúmer frá gjaldeyrisdeild bankanna.

gjaldeyrisreglur

Reglur um meðferð erlendrar myntar.

gjaldeyrisreikningur

Reikningur fyrir vörslu erlendrar myntar.

gjaldeyrisreikningur

Sparireikningur þar sem innstæðan er skráð í erlendri mynt.
Allir sem með löglegum hætti hafa eignast gjaldeyri geta opnað gjaldeyrisreikning og valið sér gjaldmiðil en vextir eru mismunandi. Algengustu gjaldmiðlarnir eru þessir: Bandaríkjadollar, ensk pund, danskar krónur og vestur-þýsk mörk. (Alþýðubankinn hf.)

gjaldeyrisþjónusta

Alhliða þjónusta í erlendri mynt.

gjaldeyrisþóknun

Gjald sem greiða þarf til banka þegar keyptur er erlendur gjaldeyrir, t.d. til kaupa á erlendum verðbréfum.

gjaldeyrisverslun

Verslun með erlenda mynt.

gjaldeyrisviðskiptabanki

Fjármálastofnun sem annast viðskipti í erlendri mynt.

gjaldeyrisviðskiptakerfi

Fyrirtæki og einstaklingar geta greitt inn á erlenda bankareikninga með gjaldeyrisviðskiptakerfi KB netbanka. Með gjaldeyrisviðskiptakerfinu má bæði spara fé og fyrirhöfn þar sem viðskiptavinir sjá sjálfir um að millifæra til útlanda án milligöngu
starfsmanna bankans. Með því sparast kostnaður við hverja
færslu og einnig fæst betri yfirsýn yfir erlendar greiðslur. Hægt
er velja um 14 mismunandi tungumál. (KB banki)

gjaldfallnar kröfur

Kröfur sem eru ógreiddar og komnar í vanskil.

gjaldkerakladdi

Daglegar færslur gjaldkera.

gjaldkeri

Starfsmaður banka sem annast afgreiðslu með innlenda og erlenda mynt, sölu, þjónustu og ráðgjöf á vörum bankans.

gjaldmiðill

Gjaldmiðill er mynttegund ákveðinnar þjóðar, sbr. bandarískur
dollari, sem notaður er í viðkomandi landi.

gjaldmiðlaáhætta

Áhætta sem felst í sveiflum á gengi gjaldmiðla.
Fyrir mann sem kaupir erlend verðbréf er gjaldmiðlaáhætta
fólgin í því að hann getur hagnast eða tapað þegar erlendu verðbréfin eru seld og skipt yfir í krónur. Hafi gengi íslensku krónunnar styrkst gagnvart erlendum myntum fær hann færri krónur fyrir bréfin og öfugt ef krónan hefur veikst.

gjaldmiðlar
Allar myntir sem notaðar eru.

gjaldþrot

Það að verða gjaldþrota.

gjaldþrota

Aðili sem getur ekki staðið skil á gjaldföllnum fjárkröfum, þ.e.
getur ekki greitt skuldir sínar og gjöld.

gjaldþrotaskipti

Eignauppgjör vegna gjaldþrots. Fullnustugerð notuð til að
skipta eignum þrotabús milli þeirra sem eiga kröfu í búið.

Global Equity Fund

Landsbanki Global Equity Fund er verðbréfasjóður sem byggist á hugmyndafræði sjóðasjóða (e. Fund of Funds). Sjóðurinn
stefnir að góðri langtímaávöxtun og áhættudreifing með fjárfestingum í völdum verðbréfasjóðum helstu sjóðastýringarfyrirtækja heims auk einstakra verðbréfa. Landsbanki Global Equity
Fund má aldrei eiga í færri en 5 verðbréfasjóðum og má að hámarki ráðstafa 20% af eignum sínum í einn tiltekinn sjóð eða
sjóðsdeild. Fjárfestingar í einstökum skráðum verðbréfum mega
að hámarki nema 20% af eignum sjóðsins. (Landsbankinn)

Golfkort

Sérkort gefið einungis af KB banka. Golfkortið er kreditkort
kylfingsins, hlaðið golftengdum fríðindum. Golfkortið er einungis fyrir félaga í Golfsambandi Íslands. Víðtækar ferðatryggingar eru með kortinu. (KB banki)

Golfkort Plús

Kortinu fylgja ferðatryggingar auk golftengdra fríðinda. Golfkort Plús er fyrirfram greitt greiðslukort, sem sameinar kosti debet- og kreditkorts, þ.e. inneignarkort með eiginleika kreditkorts. Með Golfkorti Plús eru viðskiptavinir hvattir til að safna
fyrir útgjöldum áður en til þeirra er stofnað í stað þess að nota
hefðbundið kreditkort. Þetta kort hentar þeim vel sem ekki
vilja kreditkort eða unglingum sem stunda golf og fara í golfferðir erlendis. Viðskiptavinir geta fengið Golfkort Plús frá 12
ára aldri. (KB banki)

greiðsluábyrgð

Óafturkallanleg skuldbinding banka á greiðslu til ábyrgðarþega.
Greiðsluábyrgð þarf ekki að opna með milligöngu annars
banka. Greiðsluábyrgðir eru oftast opnaðar beint til ábyrgðarþega. Þær gegna fyrst og fremst tryggingarhlutverki vegna ýmissa viðskipta, svo sem erlendra lána, leigugreiðslna, útboða,
framkvæmda og vörukaupa. Meðal greiðsluábyrgða má nefna:
fiskmarkaðsábyrgðir, verkábyrgðir, húsaleiguábyrgðir og fleira.

greiðsluáskorun

Fyrsta aðgerð lögfræðiinnheimtu v/ skuldabréfs.

greiðsluáætlun

Áætlun um greiðslu á t.d. útgjöldum í útgjaldadreifingu.

greiðslubyrði

Afborganir og vextir af láni.

greiðsludreifing

Útgjöldum dreift á allt árið og greiðslubyrði þar með jöfnuð.

greiðsluerfiðleikar

Erfiðleikar við að standa við fjárhagsskuldbindingar.
Allir geta lent í erfiðleikum með fjármálin og fjármögnun
íbúðarhúsnæðis. Óvænt atvik geta komið upp sem breyta upphaflegum forsendum. Mikilvægt er að leita strax aðstoðar áður
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en vanskil hlaðast upp. Bankar, sparisjóðir, Ráðgjafarstofa um
fjármál heimilanna ásamt Íbúðalánasjóði veita ráðgjöf um úrlausn vandans.

greiðslufrestur

Frestur til að standa skil á greiðslu.

greiðslufrysting

Skilyrði fyrir skuldbreytingu, greiðslufrystingu og lengingu lána:
Að greiðsluerfiðleikar stafi af óvæntum tímabundnum erfiðleikum vegna veikinda, slysa, minni atvinnu, atvinnuleysis eða af
öðrum ófyrirséðum atvikum. Að aðrir lánardrottnar umsækjanda samþykki einnig að veita aðstoð vegna greiðsluerfiðleika
ef þörf er talin á því. Að greiðslubyrði umsækjanda samkvæmt
greiðslumati sé umfram greiðslugetu. Að greiðslubyrði umsækjanda eftir skuldbreytingu og/eða frestun á greiðslum rúmist
innan greiðslugetu. (Íbúðalánasjóður)

greiðslugjald

Gjald þegar t.d. greiðsluseðill eða gíróseðill er greiddur. Þá er
tekin þóknun fyrir vinnu við móttökuna.

greiðsluhögun

Samheiti: greiðslutilhögun
Fyrirkomulag greiðslna.

greiðslukort Visa

Alhliða greiðslukort til daglegra nota hvar sem þú ert – hvert
sem þú ferð. Traustar ferðaslysa- og sjúkratryggingar. Útbreiddasta greiðslukort á Íslandi og í öllum heiminum. (Visa)

greiðslukvittun

Skrifleg viðurkenning fyrir greiðslu.

greiðslumat

Það að meta greiðslugetu.

greiðslureikningur

Þjónustureikningur þar sem séð er um ýmsar greiðslur fyrir viðskiptavini, t.d. greiðslur til orkuveitna, afborganir af lánum og m.fl.

greiðsluseðill

Seðill sem gefinn út til greiðanda til greiðslu skuldar hvort heldur það er afborgun eða eingreiðsla.

greiðsluþjónusta

útgjaldaliðum jafnt á alla mánuði ársins. Upphæðin, 1/12 af
heildarútgjöldum ársins, er millifærð af launareikningi mánaðarlega og lögð inn á útgjaldareikning. Reikningarnir eru sendir beint til bankans sem sér um að greiða þá. Þetta tryggir viðskiptavininum að föst útgjöld verði alltaf greidd á réttum tíma.
Viðskiptavinurinn fær mánaðarlega sent yfirlit yfir greidda
reikninga og um áramót eru útgjöld ársins dregin saman og
flokkuð eftir tegundum. Einnig er hægt að bjóða viðskiptavinum að sleppa við yfirlitin og fylgjast með útgjaldadreifingunni í
KB netbanka þar sem yfirlitið er þægilegra. Seðlar sem berast til
bakvinnslu eru ekki sendir heim með yfirliti. (KB banki)

greiðsluþóknun

Greiðslu- og skjalaþóknun er eitt og sama. Þóknun er tekin þegar greiðsla berst vegna útflutningsábyrgða. Þóknun fyrir
að skoða skjöl, senda þau til útgáfubanka og leggja greiðslu inn
á reikning samkvæmt fyrirmælum ábyrgðaþega (þóknun fyrir
skjalameðferð og greiðslu).

greiðslutrygging

Vátrygging vegna tímabundins starfsorkumissis sem boðin er
út í tengslum við greiðsluþjónustusamninga vátryggingataka
(SPRON) við einstaklinga.
Í greiðslutryggingu felst að verði vátryggður fyrir tímabundnum missi starfsorku af völdum slyss eða sjúkdóms greiðast mánaðarlega bætur inn á greiðsluþjónustureikning hins vátryggða.
(SPRON)

Grunnur

Verðtryggður húsnæðissparnaðarreikningur. (Landsbankinn)

Græjulán

Útlánsvextir: 15,30%. Óverðtryggðir og breytilegir. S24 býður
upp á græjulán til allt að 60 mánaða á betri vöxtum. Hagstætt
lán. Betri vextir. Lán til allt að 60 mánaða. Hagstæðari greiðslubyrði. Hagstæðara en raðgreiðslur hjá Visa eða MasterCard. Þú
þarft ekki að byrja að borga af láninu fyrr en eftir 3 mánuði,
fyrsta greiðsla er þá einungis vaxtagreiðsla. Græjulánið er tilvalið
fyrir eftirfarandi: Heimabíó, sjónvarp, videoupptökuvél, hljómflutningsgræjur, hljóðfæri, o.fl. Græjaðu þig upp með hagstæðu
láni. (S24)

Gefur viðskiptavinum kost á að jafna útgjöld og dreifa þeim á
12 mánaða tímabil með fastri mánaðargreiðslu. Millifært er af
reikningi viðskiptavinarins mánaðarlega yfir á greiðslureikning.
Með þessu er hægt að komast hjá óþarfa dráttarvaxtakostnaði
og óþægindum sem fylgja vanskilum. Skilvirkir viðskiptavinir í
greiðsluþjónustu eiga kost á því að dreifa mánaðargreiðslum yfir
á 11 mánuði í stað 12 áður. Þannig verður einn mánuður að
eigin vali greiðslulaus en mánaðargreiðslurnar 11 hækka í samræmi við það. Í tengslum við greiðsluþjónustusamninga geta
einstaklingar keypt greiðslutryggingu.
Sjá einnig: greiðslutrygging

GSM-banki

Í samvinnu við þjónustufulltrúa eða fyrirtækjafulltrúa er útbúin
greiðsluáætlun þar sem farið er yfir föst útgjöld fyrirtækisins yfir
ákveðið tímabil og tekin ákvörðun um hvaða reikninga SPRON
á að sjá um að greiða. (SPRON)

GSM-banki

greiðsluþjónusta fyrirtækja

Greiðsluþjónusta KB

Greiðsluþjónusta KB er samheiti yfir útgjaldadreifingu og beingreiðslur. Í boði er greiðsluþjónusta þar sem hægt er að dreifa
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Viðskiptavinum SPRON og Símans GSM býðst að sinna margvíslegri bankaþjónustu í gegnum GSM-símann sinn. Í GSMbanka SPRON getur viðskiptavinur framkvæmt allar helstu
bankaaðgerðir á fljótan, ódýran og öruggan hátt, hvar og hvenær sem er. Það eina sem þú þarft að hafa við höndina er GSMsími. Viðskiptavinir SPRON geta haft GSM-bankann ásamt
VIT-þjónustu Símans í einu og sama símkortinu. Áskrifendur
Símans-GSM halda símanúmeri sínu og jafnframt er hægt að
færa símanúmeraskrá yfir á nýja símkortið (gert hjá Símanum).
Einnig geta handhafar Frelsis símkorta fengið GSM-banka.
(SPRON)
GSM-banki og VIT-þjónusta í sama símkortinu. Sparisjóðurinn gerir þér kleift að vera með Heimabankann í GSM-símanum þínum ásamt því að nýta þér VIT-þjónustu Símans. Í
GSM-bankanum getur þú: millifært, greitt reikninga, fylgst
með stöðu reikninga, fylgst með stöðu greiðslukorta, fengið
upplýsingar um vísitölur, fengið upplýsingar um gengi gjald-

miðla, flett upp í símaskránni, hlaðið GSM í hraðbönkum spari
sjóðsins. GSM-bankinn, hvar og hvenær sem er. (Sparisjóðurinn)

Gulla gullgrís

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Gull Atlas-kort

Tegund kreditskorts útgefið af Europay.
Gullkorthafar fá árlega veltutengda ferðaávísun. Gullkorti fylgja
mjög góðar ferðatryggingar. Gullkorthafar geta valið um aðild
að Einkaklúbbnum eða World for 2. Gullkorthafar hafa aðgang
að Nordic-assistance neyðarþjónustunni á ferðalögum erlendis. (SPRON)
Sjá einnig: Atlas-gullkort, Atlas-kort

Gullárareikningur

Kjarninn í Gullárum SPK er sérstakur Gullárareikningur sem
býður hærri innlánsvexti en á almennum veltureikningi. Gullárareikningur er hávaxtareikningur og án úttektargjalds. Enginn
binditími er á reikningnum og engin þjónustugjöld. Lágmarksinnstæða er 250.000 kr. og vextir færast við höfuðstól tvisvar á
ári. Eigendur Gullárareiknings verða sjálfkrafa meðlimir í Gullárum SPK. (Sparisjóður Kópavogs)

Gullárin

Gullárin er þjónusta ætluð fólki sem náð hefur 60 ára aldri. Markmiðið er að veita alhliða fjármálaþjónustu, sérsniðna að þörfum
hvers og eins. Eftirtalin þjónusta tengist Gullárunum: Gulldebetkort. Aðilum í Gulláraþjónustunni bjóðast eftirfarandi forréttindi:
Lægri yfirdráttarvextir. Allt að 500.000 kr. yfirdráttarheimild án
sérstakra trygginga. Útlánsvextir eru 2% lægri en á venjulegum
yfirdráttarheimildum og korthafi greiðir eingöngu vexti af þeirri
yfirdráttarfjárhæð sem hann notar hverju sinni.
Auðveld greiðsludreifing yfirdráttar. Gulldebetkorthafi á kost
á að breyta yfirdrætti, öllum eða að hluta til, í lán sem greiðist
á umsömdum tíma. Með því að nýta sér yfirdráttarheimild og
möguleikann á að dreifa greiðslum með greiðsludreifingu yfirdráttar getur handhafi Gulldebetkorts Sparisjóðsins fengið stað
greiðsluafslátt á dýrari hlutum. Með þessu getur korthafi sparað
sér kostnað sem fylgir raðgreiðslusamningum.
Stighækkandi innlánsvextir á tékkareikningi. Grunnvextir af innstæðu upp að 500.000 kr. miðast við vexti á lausum
Trompreikningi. Innstæða yfir 500.000 kr. ber vexti Peninga
markaðsreiknings (PM) og reiknast vextirnir þá af allri fjár
hæðinni. 150 fyrstu debetkortafærslurnar á kortið á hverju ári
eru án færslugjalda. Gulldebetkorthafar fá gullkreditkort þeim
að kostnaðarlausu.
Gullárareikningur er hávaxtareikningur án úttektargjalds. Enginn binditími og engin þjónustugjöld. Lágmarksinnstæða er
250.000 kr. Vextir reiknast tvisvar á ári. Tromp 48 er opinn hávaxtareikningur án úttektargjalds. Engin lágmarksinnstæða.
Heimabanki er öflugur kostur í bankaviðskiptum og án endurgjalds. Með því að tengjast Heimabankanum opnast viðskiptavinum greið leið til að stunda viðskipti við Sparisjóðinn í gegnum tölvu hvenær sem þeim hentar. Til þess að styrkja þekkingu á tölvum býður Sparisjóðurinn sérsniðin tölvunámskeið á
vegum Fræðslumiðstöðvar sparisjóðanna. Greiðsluþjónusta er
þægileg og örugg leið til að létta þér fjármálavafstrið. Glugga-

bréf heyra sögunni til og skilvís greiðsla reikninga er tryggð.
Ásamt betri sýn á fjármálin hefur þú meiri tíma fyrir sjálfa(n)
þig.
Aðilar í Gullárunum þurfa ekki að greiða árgjald í Greiðsluþjónustuna. Aðilum í Gulláraþjónustunni bjóðast einnig ýmis
önnur fríðindi og kostatilboð sem eru kynnt sérstaklega hverju
sinni. Eigin þjónustufulltrúi Sparisjóðurinn leggur metnað sinn
í að veita viðskiptavinum sínum skjóta og persónulega þjónustu. Í því skyni er leitast við að hver viðskiptavinur hafi sinn
eigin þjónustufulltrúa hjá Sparisjóðnum. Forsenda fyrir inngöngu í Gulláraþjónustuna er að stofna Gulldebet- og/eða Gullárareikning skv. útlánareglum SPH. (Sparisjóður Hafnarfjarðar)

Gullbók

Sparibók með sérvöxtum.
Gullbók hentar þeim sem vilja háa ávöxtun á sparifé sitt án
bindingar. Hún sameinar kosti hinna ýmsu sparnaðarreikninga
en sníður af vankanta þeirra. (Búnaðarbankinn)

Gulldebetkort

Gulldebetkort er mjög hentugur greiðslumáti sem hægt er
að nota bæði hérlendis og erlendis, í sparisjóðum, bönkum,
hraðbönkum og verslunum. Margir möguleikar í einu korti.
Betri kjör á inn- og útlánsvöxtum. Veltu- og/eða launareikningur. Lán án trygginga fyrir allt að 1.500.000 kr. Ekkert árgjald. Þeir sem eru með gullkort eiga möguleika á Gullþjónustu
Sparisjóðsins ef umsækjandi er í Vildarþjónustu Sparisjóðsins.
(Sparisjóðurinn)

Gull e2 vildarkort

Greiðslukort frá SPRON. Hægt er að fá Gull e2 vildarkortið
með tveimur tryggingamöguleikum, þ.e. með víðtækri tryggingavernd og með almennum ferðatryggingum og þá mun
lægra árgjaldi.
Gull e2 vildarkortið veitir 5 punkta af hverjum 1.000 krónum ásamt því að veita 0,5% endurgreiðslu af innlendri veltu.
(SPRON)
Sjá einnig: Almennt e2 vildarkort

gullforði

Eignir í gulli. Gulltrygging gjaldmiðils. Það fyrirkomulag peningamála að gull sé undirstaða myntkerfisins þannig að mynteiningin sé ákvörðuð sem tiltekinn þungi gulls.

gullfótur

Myntfótur sem miðast við gull. Gulltrygging gjaldmiðils. Það
fyrirkomulag peningamála að gull sé undirstaða myntkerfisins
þannig að mynteiningin sé ákvörðuð sem tiltekinn þungi gulls.

Gull golfkort

Kortinu fylgja veltutengd ferðaávísun og víðtækar ferðatryggingar auk golftengdra fríðinda. (KB banki)

Gull heimskort

Lykill að ferðalögum og fríðindum. Handhafar Heimskorts
Gull safna ferðapunktum í Vildarklúbb Flugleiða. Handhafar Heimskorts Gull með GSM síma frá Símanum geta fengið
SMS skilaboð um stöðu kortsins og notkun. Handhafar Heimskorts Gull með GSM síma frá Símanum geta nú fengið spennandi tilboð beint með SMS. Heimskorti Gull fylgja mjög góðar ferðatryggingar. Handhafar Heimskorts Gull hafa aðgang að
AXA neyðarþjónustunni á ferðalögum erlendis. (SPRON)
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Gullkort
Einkakort með rýmri úttektarheimildum innanlands og utan.
Víðtækar og öflugar ferðatryggingar. (Visa)

Gullkreditkort

Margir möguleikar í einu korti. Gullkredit MasterCard. Ferðaávísun og söfnun punkta. 50% afsláttur af kortaárgjaldi. Safnaðu punktum fyrir ferðina. Ýmsir fríðindaklúbbar fyrir þig.
Víðtækar ferðatryggingar. Getur verið sem almennt kreditkort,
veltikort eða plúskort. Safnaðu vildarpunktum hjá Icelandair. 50% afsláttur af kortaárgjaldi. Hægt að nota um allan heim.
Víðtækar ferðatryggingar og margt fleira. (Sparisjóðurinn)

Gull-MasterCard

Greiðslukort sem er í boði fyrir meðlimi Vildarklúbba (Vörðunnar). Gull Ferðatryggingar og ferðaávísun, 5 kr. á hverjar 1000 kr. í innanlandsveltu (utan hraðbankaúttekt). Einnig aukapunktasöfnun fyrir ýmsar þjónustuleiðir í Landsbankanum.

Gullveltukort

Alþjóðlegt MasterCard-veltukort með vöxtum sem munar um. S24
gullkreditkortin uppfylla allar kröfur sem gerðar eru til alþjóðlegra kreditkorta. Kortin eru svokölluð veltulánakort, þ.e. viðskiptavinurinn getur ráðið hve mikið hann vill greiða af úttekt
sinni eftir hvert úttektartímabil, þó að lágmarki 5% eða 5.000
kr. auk vaxta.
S24 gullveltukortið veitir rétt á ýmsum fríðindum umfram almenna kortið. Kortinu fylgir víðtækari tryggingavernd með öflugum ferðatryggingum og hærri úttektarheimildir. Kortið hentar vel athafnafólki sem ferðast mikið og þarf rúmar heimildir til
úttektar.
Betri vextir. Vextir á gullveltukorti S24 eru með þeim bestu sem
völ er á í dag. Vextir skipta miklu máli þegar greiðslunni er velt
áfram yfir meiri en eitt tímabil.
Veltukort “revolving” og þú ræður greiðslunni sjálf/ur. Viðskiptavinur á möguleika að greiða að lágmarki 5% af heildarnotkun kortsins og velta afganginum yfir á næsta mánuð. Lágmarksinnborgun
af veltukorti er þó aldrei minni en 5.000 á mánuði.
Þú ræður greiðslunni. Segjum að þú sért með 200.000 króna
heimild á veltukortinu þínu og fullnýtir þá heimild. Þegar kemur að næstu mánaðarmótum þá áttu möguleika á að greiða að
lágmarki 5% af heimildinni auk vaxta. Heildarupphæð yrði því
um 10.000 kr. (200.000*5%) auk vaxta. Afganginum af skuldinni getur þú síðan velt yfir á næsta mánuð/næstu mánuði.
Athugið. Ef heimild er hærri en 100.000 kr. þá þarf að borga
5% af heildarnotkun korts annars er borgað fast lágmark 5.000
krónur. Ef heildarnotkun kortsins er t.d. 20.000 krónur þá borgar þú að lágmarki 5.000 kr. þar sem 5% að heildarnotkuninni er
undir þeirri upphæð.
Hver er ávinningurinn? Ávinningurinn skiptir þúsundum. Vextirnir á S24 gullveltukortunum eru mun lægri en á sambærilegum
kortum og auk þess fylgir hverju nýju korti 5.000 króna ferðaávísun.
Ef einstaklingur er með 500.000 króna heimild á gullveltukortinu þá eru vaxtagreiðslur yfir árið 81.750 krónur á sambærilegu
korti með 16,35% vexti, meðan þær eru 63.000 krónur á S24
gullveltukortinu sem ber 15,60% vexti. Ávinningurinn yfir árið
er því 18.750 krónur auk 5.000 króna ferðaávísunar. Við þetta
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bætast svo uppsafnaðar krónur í ferðaávísun miðað við veltu
korts innanlands. 2 kort 1 árgjald.
2 kort – 1 árgjald. Ef þú ert bæði með veltukort og kreditkort hjá
S24 þá greiðir þú aðeins eitt árgjald í staðinn fyrir tvö. Um er að
ræða sameiginlega heimild fyrir veltukortið og kreditkortið og
ræður þú hvernig hún skiptist á milli kortanna.
Ferðaávísun. 5.000 kr. ferðaávísun fylgir hverju nýju korti.
(S24)

Gullvild

Gullvild er ætluð þeim viðskiptavinum okkar sem eru með 5
þjónustuþætti að eigin vali eða inneign upp á a.m.k. 3 m.kr.
hvort sem er í innlánsreikningum, sjóðum eða hlutafjáreign í Íslandsbanka (markaðsvirði). (Íslandsbanki)

Gull Visa

Kreditkort þar sem viðskiptavinurinn hefur rýmri úttektarheimild en á almennu Visa-korti bæði innanlands og utan.
Ódýrar sérferðir og margvísleg kostaboð. Víðtækari tryggingar og ferðafríðindi. Vildarkjör hjá þjónustuaðilum innanlands
og utan. IAPA alþjóðleg hagsmunasamtök ferðalanga. Neyðarog viðlagaþjónusta Europ Assistance. Aðild að Farklúbbi Visa.
Víðtæk ferðafríðindi. Sérferðir til markverðra áfangastaða eða á
menningarviðburði. Alhliða upplýsingaþjónusta. Hægt er að fá
Gullkort sem Vildarkort Flugleiða. (SPRON)

Gullþjónusta

Leið innan Vildarþjónustu SPH. Aðrar leiðir eru Silfurþjónusta
og Eðalþjónusta.
Í Gullþjónustu SPH er m.a. boðið upp á lán án ábyrgðarmanna, 200 fríar debetkortafærslur á ári, 50% afslátt af árgjaldi
Gullkreditkorts, frítt Gulldebetkort, sérkjör á fjármögnun bifreiða, afslátt af kaupum í verðbréfasjóðum VSP, 50% afslátt af
lántökugjöldum. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Silfurþjónusta, Eðalþjónusta

gúmmítékki

Innstæðulaus ávísun.
Talað var um að gúmma þegar vitað var að verið væri að gefa út
innstæðulausa tékka.

gæslustjóri

Embættismaður og trúnaðarmaður Alþingis.

götun

Gagnaskráning fyrir tölvuvinnslu.

H

Hagdeild heimilanna
Fjármálaráðgjöf til einstaklinga um inn- og útlán, fjármálahugtök, sparnaðarleiðir o.fl. (Verslunarbanki Íslands hf.)

hagnaður

Hagnaður fyrirtækja er þær tekjur sem fyrirtækið hafði umfram
þann rekstrarkostnað sem til féll við að afla teknanna. Andstætt hagnaði er tap þau rekstrargjöld sem féllu til umfram þær
rekstrartekjur sem var aflað á tímabilinu. Hagnaði þessum er
hægt að ráðstafa á margvíslegan hátt og t.d. er arður greiddur
af hagnaði hlutafélaga og reiknast frá nafnvirði bréfanna. 10%
arður af 50.000 kr. væri því 5.000 kr. eða ávöxtun hluthafans af
hlutabréfunum það árið.

hagnaður á hlut

Árshagnaður fyrirtækis deilt með fjölda nafnverðshluta.

hakka tékka
Erlendar ávísanir voru settar í sérstaka vél og fjárhæðin var síðan þrykkt á ávísunina.

handveð

Það sem er sett sem veð annað en fasteign, t.d. skuldabréf,
bankainnstæða.
Dæmi: skuldabréf, bankainnstæða

handveðslán

Lán gegn handveði.

handveðssetning

Samningur um að eitthvað sé sett að handveði t.d. verðbréf.

Hátæknisjóður

Hátækniiðnaðurinn hefur vaxið mest allra atvinnugreina í
heiminum undanfarin ár. Bylting hefur orðið með tilkomu
nýrrar tækni og almenn útbreiðsla Netsins hefur stöðugt meiri
áhrif á daglegt líf fólks. Hraðar framfarir í fjarskiptum og upplýsingatækni hafa mjög jákvæð áhrif á atvinnulíf í heiminum vegna stöðugt aukinnar framleiðni sem ekki sér fyrir endann á. Hátæknisjóðurinn fjárfestir í verðbréfum leiðandi fyrirtækja í einstökum undirgreinum hátækniiðnaðarins, m.a. síma
fyrirtækjum, grunngerð Internetsins, tölvuframleiðendum,
hugbúnaðarfyrirtækjum, gagnafyrirtækjum og örgjörvaframleiðendum. Ávöxtun sveiflast í samræmi við markaðsvirði undirliggjandi verðbréfa í eigu sjóðsins. Sjóðurinn miðar frammistöðu sína við alþjóðlega tæknivísitölu (MSCI New Global Industry World Information Technology, MSGUIT).
Ávinningur: Fagleg sjóðastjórnun. Fjárfestingartækifæri sem aðeins stórir fjárfestar hafa aðgang að. Skjót viðbrögð við breyttum
markaðsaðstæðum. Meiri áhættudreifing en ef fjárfest er í einstökum verðbréfum. Arðgreiðslum er ráðstafað til fjárfestinga.
Enginn binditími.
Skattamál: Fjármagnstekjuskattur greiðist af ávöxtun bréfa í
sjóðnum. Bréfin veita ekki rétt til lækkunar tekjuskatts. Sjóðurinn er langtímafjárfestingarkostur (3–5 ár). (Sparisjóðurinn)

Hávaxtabók

Hávaxtabækur eru óbundnir sparisjóðsreikningar með háum
vöxtum og reglulegum samanburði við kjör 6 mánaða verðtryggða reikninga hjá bankanum. Úttektargjald reiknast af
hverri úttekt en þó ekki að uppfærðum vöxtum síðustu 12
mánaða. Þetta er tilvalinn reikningur fyrir þá sem vilja ávaxta
sparifé sitt á háum vöxtum án bindingar og kjósa bókarformið
umfram önnur reikningsform. (Samvinnubankinn)

Hávaxtareikningur

Hækkandi vextir. Reikningurinn ber 17% vexti í upphafi en að
tveimur mánuðum liðnum hækka þeir um 1,5%. Vextir hækka
síðan um 1,5% mánaðarlega næstu 4 mánuði þannig að eftir
6 mánuði ber reikningurinn 24,5% vexti. Eftir aðra 6 mánuði
hækka vextirnir svo um 1% og eru upp frá því 25,5%. (Samvinnubankinn)

Hávaxtasjóður

Sjóðurinn fjárfestir aðallega í skuldabréfum fyrirtækja og fjár
málastofnana. Skuldabréf sem sjóðurinn fjárfestir í eru að öllu
jöfnu ekki með ríkisábyrgð og bera eignir sjóðsins hærri markaðsvexti en sambærileg bréf með ríkisábyrgð (t.d. spariskírteini
og húsbréf ). Það er stefna sjóðsins að til langs tíma gefi hann
1% hærri ávöxtun en spariskírteini með svipaða tímalengd

(meðaltíma). Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem eru að spara til
langs tíma og vilja ekki taka mikla vaxtaáhættu. Sjóðurinn er að
mestu leyti verðtryggður. (KB banki)

HB

Höfuðbók.
Tveir tölustafir sem segja til um hvaða kerfi viðkomandi reikningur tilheyrir, t.d. HB-03=sparisjóður, HB-26=tékka- og debetkortareikningur.

HB25

Ávísanareikningur, tegundalykill fyrir tékkareikninga mest notað fyrir einstaklinga.

HB26

Hlaupareikningur, tegundalykill fyrir hlaupreikninga mest notað fyrir fyrirtæki.

Heiðursmerki

Óverðtryggður reikningur með hámarksávöxtum og lágmarksáhættu. Eingöngu ætlaður fólki 60 ára og eldra. Engin lágmarksinnstæða. Engin innlausnargjöld eða þjónustugjöld. (Íslandsbanki)

Heimabanki

Býður einstaklingum og fjölskyldum bankaþjónustu í gegnum heimilistölvu. Viðskiptavinir losna við biðraðir og ferðir í bankann og geta sinnt bankaviðskiptum þegar þeim hentar
– hvar sem er og hvenær sem er. Heimabankinn er alltaf opinn
og hægt er að tengjast honum hvar sem viðskiptavinurinn er
staddur, á Íslandi, í útlöndum, heima hjá sér, í vinnunni, hvar
sem þeir komast inn á Internetið. Í heimabankanum er hægt að
sinna margvíslegum bankaviðskiptum. Til að fá Heimabankatengingu þarf að sækja um það sérstaklega. (SPRON)

Heimilislán

Sparisjóðurinn býður: Lán á góðum kjörum. 13,05% vexti. Lán
til allt að 5 ára. Lánsfjárhæð allt að 800.000 kr. 50% afslátt af
lántökugjaldi. Að borga aukalega inn á lánið og greiða það upp
hvenær sem er þér að kostnaðarlausu. Sjálfvirka skuldfærslu af
reikningi þínum á gjalddögum lánsins. Að fylgjast með stöðu
lánsins í Heimabanka. (Sparisjóðurinn)

Heimilislína

Greiðsluþjónusta með útgjaldadreifingu til að jafna greiðslusveiflur heimilanna. Ársútgjöldum er dreift á alla mánuði ársins.
Sama upphæð er síðan greidd mánaðarlega inn á útgjaldareikning. (Búnaðarbankinn)

heimilistölva

Örtölva, ætluð til nota á heimilum.

Heimskort Gull

Gefið út í samstarfi við Símann og Icelandair. (MasterCard)
Sjá einnig: Gull-heimskort

Hesthúsalán

Lán til kaupa eða lagfæringa á hesthúsum með veði í þeim.
(SPRON)

hjólið

Skjöl fyrir innflutnings-innheimtur voru geymd í hjólinu.

HK-kortið

Bankakort frá Sparisjóði Kópavogs sem er þrjú kort í einu; debetkort/ hraðbankakort, félagsskírteini og aðgöngumiði á alla
heimaleiki HK. Kortið kostar ekki neitt og stendur öllum
félagsmönnum HK til boða.
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Eiginleikar HK-kortsins: Debetkort fyrir 12 ára og eldri Hraðbankakort fyrir 8–11 ára (einnig í boði fyrir 12–16 ára). Kortið
er einnig félagsskírteini og aðgöngumiði á heimaleiki HK Ekkert
árgjald er af HK-kortinu. Í hvert skipti sem að greitt er með HKkortinu rennur ákveðinn hluti fjárhæðarinnar til HK. Krakkar
yngri en 16 ára greiða engin færslugjöld af HK-kortinu. Námsmenn 16 ára og eldri fá 150 fríar færslur á ári. Allir sem að fá sér
HK-kortið verða sjálfkrafa meðlimir í einhverjum af klúbbum
og þjónustulínum SPK Krakkar sem eru 8–11 ára fara í Spekiklúbbinn, 12–16 ára fara í Start unglingaþjónustuna, námsmenn
16 ára og eldri ganga í Námsmannaþjónustuna og öllum HKingum 18 ára og eldri stendur til boða að ganga í Vildarþjónustuna. Þú færð frían aðgang að Heimabankanum.
HK-kortið er liður í nýjum samstarfssamningi sem SPK og HK
undirrituðu nýverið. SPK er aðalstyrktaraðili barna- og unglingastarfs HK næstu 4 árin og mun niðurgreiða æfingargjöld
yngri iðkenda. Einnig voru undirritaðir samningar við meistaraflokka í handknattleik, knattspyrnu og blaki og er SPK nú aðalstyrktaraðili félagsins. (Sparisjóður Kópavogs)
Sjá einnig: Blikakortið

hlaða GSM

Í heimabanka er hægt að kaupa fyrirfram inneign í GSM-síma.

hlaupareikningur

Reikningur til notkunar fyrir tékkaviðskipti, var áður eingöngu
fyrir fyrirtæki og einstaklinga með rekstur.

hlutabréf

Ávísun á tiltekinn hlut í fyrirtæki sem rekið er sem hlutafélag.
Með kaupum á hlutabréfi eignast fjárfestirinn ávísun á afkomu
fyrirtækisins í framtíðinni sem berst honum í formi arðgreiðslna
þegar vel árar. Ávöxtunin getur þó einnig verið í formi gengishækkunar hlutabréfsins en gengið getur þó vissulegar sveiflast.
Segja má að hlutabréf hafi hvorn tveggja eiginleika að fela í sér
góða langtímaávöxtun sem og töluverðar skammtímasveiflur.
Augljóslega eru þessir eiginleikar mjög ólíkir og laða að ólíka
fjárfesta. Spákaupmenn hafa meiri áhuga á sveiflum á meðan
hinn venjulegi sparifjáreigandi leitar frekar eftir öryggi og lang
tímaávöxtun.
Hlutabréfamarkaður. Þegar fyrirtæki er stofnað, leggja stofnendur þess fram fjármagn í höfuðstól. Höfuðstóllinn er venjulega
notaður til þess að koma fyrirtækinu af stað þangað til það er farið að afla tekna. Þeir sem leggja fram eina krónu í höfuðstól fyrirtækis eiga eina krónu að nafnvirði í fyrirtækinu. Ef ákveðið er að
setja fyrirtæki á hlutabréfamarkað þarf að ákvarða útboðsgengi
þess. Markaðsvirði fyrirtækis er sú upphæð sem fjárfestar eru tilbúnir að borga fyrir fyrirtækið. Ef nafnverð fyrirtækis er 1 króna
og markaðsvirði 5 krónur, þá er gengi fyrirtækisins 5, þ.e. markaðsverð er gengi margfaldað með nafnverði.

hlutabréfasafn

Ýmsar tegundir hlutabréfa sem eru saman í eigu einstaklings,
sjóðs eða stofnunar og litið er á sem eina heild. Eftir því sem
dreifni fyrirtækja og hlutabréfa er meiri í safninu verður áhættan hlutfallslega minni.

hlutabréfasjóður

Opinn verðbréfasjóður sem fjárfestir eingöngu í hlutabréfum.
Varast ber að rugla saman verðbréfasjóðum sem eingöngu fjárfesta í hlutabréfum og gefa út hlutdeildarskírteini og lokuðum
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hlutabréfasjóðum sem selja hlutabréf í sjálfum sér.

hlutabréfavísitala

Vísitala sem samanstendur af ákveðnum hlutabréfum og ætlað
er að gefa mynd af ákveðinni verðþróun á ákveðnum markaði.
Dæmi um þetta er Úrvalsvísitala íslenska markaðarins. Þegar
vísitalan hækkar er talað um að markaðurinn hafi farið upp.

hlutafé

Hlutafé er verðbréf sem lýsir yfir eignarhlut í ákveðnu hlutafélagi
og verðmæti þess hlutar að nafnvirði. Nú til dags er þessi eignarhluti yfirleitt skráður rafrænt sem gerir það að verkum að fjárfestir fær ekki eiginlegt verðbréf í hendurnar heldur bókfærist eign
hans á sérstakan vörslureikning hjá hlutlausum vörsluaðila eins
og Verðbréfaskráningu Íslands. Þetta eykur öryggi á markaðinum og sparar fyrirhöfn.

hlutafélag

Hlutafélag er fyrirtæki sem er sjálfstæður skattaðili og því sjálft
ábyrgt fyrir skuldbindingum sínum, eins og hver annar einstaklingur. Félög af þessari tegund bera skammstöfunina hf. og eru
hluthafar eigendur slíkra félaga. Hluthafar þessir þurfa ekki að
ganga í ábyrgð fyrir hlutafélagið og takmarkast ábyrgð þeirra við
þann hlut sem þeir eiga í félaginu. Sem dæmi má nefna: Maður
sem á 100.000 kr. að nafnvirði í gjaldþrota félagi, tapar einvörðungu þeim fjármunum því engar kröfur geta myndast á hluthafa
fyrir þeim skuldbindingum sem hlutafélagið sem slíkt tók sér á
hendur. Enn fremur er skilyrði fyrir félög sem ætla sér skráningu
hjá kauphöllum, eins og Verðbréfaþingi Íslands hf., að vera hluta
félög og þannig sjálfstæðir skattaðilar.

hlutafjárútboð

Hér er um að ræða hlutafjárútboð þegar fyrirtæki hafa tekið
þá ákvörðun að selja hlutabréf sín meðal almennings. Almenningi er þannig gert kleift að kaupa bréf í viðkomandi hlutafélagi
á fyrirfram ákveðnu sölugengi sem milligöngufyrirtæki útboðsins ákveður skv. mati sínu á virði fyrirtækisins. Tilgangur fyrirtækjanna er yfirleitt að afla fjár til starfseminnar en einnig til að
fullnægja skilyrðum til skráningar á kauphöllum og verðbréfamörkuðum, sbr. Verðbréfaþing Íslands.

hlutdeildarskírteini

Skírteini sem verðbréfasjóðir gefa út til staðfestingar á ákveðnum eignarhluta í verðbréfasjóði.

hluthafi

Löglegur eigandi hlutar í fyrirtæki.

hlutlaus sjóðastjórnun

Aðferð sem byggist á því að sjóðsstjórar verðbréfasjóða eða annars konar sjóða kaupa og selja einstök verðbréf þannig að verðbréfaeign verði í því sem næst sömu hlutföllum og verðbréf í
ákveðinni vísitölu sem miðað er við.

Hotel Express kort

SPRON hefur hafið samstarf við Hotel Express International með afsláttarkort sem veitir afslátt á hótelum um allan
heim, bílaleigum Hertz og hjá nokkrum flugfélögum. Hotel Express International er alþjóðlegt afsláttarkort, með yfir
3.500.000 meðlimi, þar sem handhafar kortsins njóta 50% afsláttar af gjaldskrá hótela (háð bókunarstöðu) hverju sinni um
allan heim. Öll hótel sem eru samstarfsaðilar þeirra eru í gæða
staðlinum 3–5 stjörnur. Í byrjun þessa árs voru um 4.000 hótel
á skrá, staðsett í yfir 135 löndum og í flestöllum verðflokkum.

Verðtryggður reikningur m/vaxtasamanburði árlega. Sparnaðartími minnst 3 ár. Lántökuréttur gegn Búseturéttarsamningi
frá tvöfaldri og allt að fjórfaldri innstæðu enda sé trygging næg.
Endurgreiðslutími er 2,5 sinnum sparnaðartíminn. (Alþýðubankinn hf.)

Á Íslandi eru nú 25 samstarfshótel sem bjóða handhöfum Hotel Express velkomna til sín og eru þau hringinn í kringum landið. (SPRON)

Hómer

Forrit fyrir heimilisbókhald. (Búnaðarbankinn)

hraðbanki

Hraðbanki eru sjálfsafgreiðslutæki sem Samvinnubankinn starfrækir í samstarfi við flesta banka og sparisjóði og veita þeir viðskiptamönnun aðgang að bankanum allan sólarhringinn. Í
hraðbanka má leggja inn og taka út af reikningum, millifæra,
greiða ýmsar kröfur og fá upplýsingar um stöðu reikninga.
(Samvinnubankinn)

hugbúnaður

Forrit, aðferðir og reglur ásamt meðfylgjandi verkskjölum sem
lúta að notkun gagnavinnslukerfis.

Hugi

Póst- og skrifstofukerfi. (Landsbankinn)

húsbréf

Skuldabréf sem eru gefin út af Byggingarsjóði ríkisins og fast
eignakaupendur fá í skiptum fyrir fasteignaveðbréf hjá Íbúða
lánasjóði (áður húsbréfadeild Húsnæðisstofnunar ríkisins).
Húsbréfin eru notuð sem greiðsla til seljenda fasteignar. Hann
getur selt húsbréfin á verðbréfamarkaði eða átt þau sem fjárfestingu. Húsbréf eru til 25 eða 40 ára en ársfjórðungslega er dreginn út ákveðinn fjöldi bréfa og þau greidd út. Húsbréfin eru
með ríkisábyrgð. Húsbréfakerfið var lagt af 1. júlí 2004 þegar Íbúðalánasjóður hætti að skipta húsbréfum fyrir fasteignaveðbréf. Nú byggjast almenn útlán sjóðsins á svokölluðum ÍLSveðbréfum en sjóðurinn greiðir andvirðið út í peningum. Húsbréfin halda hins vegar áfram gildi sínu sem verðbréf.

húsbréfaábyrgð

Íbúðalánasjóður býður upp á að byggingaaðilar geti fengið fasteignaveðbréf á fokheldar eignir gegn ábyrgð frá banka/sparisjóði. Sparisjóðurinn gerir viðskiptavinum sínum kleift að fá
ódýrari fjármögnun á nýbyggingar með því að ábyrgjast viðskiptavini sína gagnvart útgefnu fasteignaveðbréfi þar til eignin
er seld. (Sparisjóðurinn)

Húsfélagaþjónusta

Þjónusta Verslunarbankans við húsfélög.
Húsfélagaþjónustunni er ætlað að auðvelda gjaldkerum húsfélaga störf sín og leiða til meira öryggis við innheimtu og bókhald húsfélaga. (Verslunarbankinn 1982)

húsnæðislán

Lán til kaupa á húsnæði með veði í húsnæðinu.

húsnæðissparnaðarreikningur

Reikningur sem var til sparnaðar til byggingar íbúðarhúsnæðis
eða kaupa, bauð upp á skattaívilnun, er nú aflagður.

Húsnæðissparnaður

Sparnaðarreikningur byggður á lögum nr. 49/1985.
Helstu skilmálar reiknings kveða á um: Reglubundinn lágmarkssparnað í a.m.k. 3 ár og allt að 10 ár samkvæmt samningi við
bankann. Skattaafslátt. Draga má fjórðung árlegra innborgana
frá álögðum sköttum. Viðurlög eru við vanhaldi á sparnaðarreikningi. (Alþýðubankinn hf.)

Húsnæðissparnaður Búseta

Reikningur skv. lögum og skilmálum um húsnæðissparnað.

höfuðbók

Aðalbók.

höfuðstóll

Upphafleg upphæð skuldabréfs eða fjárfestingar.

I

IBAS
Erlent greiðslukerfi fyrir peningasendingar.

Icelandic equity

Icelandic Equity fjárfestir í hlutabréfum skráðum í Kauphöll Íslands og félögum sem líkleg eru til að verða þar skráð en sjóðnum er heimilt að fjárfesta að hámarki 20% af hreinni eign í
óskráðum bréfum. Lögð er áhersla á fyrirtæki í örum vexti með
framúrskarandi stjórnendur í sínum röðum. Vegna smæðar íslensks hlutabréfamarkaðar er sjóðnum heimilt að fjárfesta allt
að 30% af hreinni eign í bréfum útgefnum af sama aðila. Þá
er sjóðnum heimilt, sem skammtímaráðstöfun, að hafa eignir félagsins í peningamarkaðsverðbréfum og bankainnstæðum.
(KB banki)

IG+ gjaldeyrisreikningur

IG+ eru nýir gjaldeyrisreikningar SPRON sem bera hærri vexti
en sambærilegir reikningar. Reikningarnir henta þeim sem eiga
í erlendum viðskiptum og öðrum sem vilja framúrskarandi
vexti á þann gjaldeyri sem lagður er til hliðar. Í boði eru reikningar í eftirfarandi gjaldmiðlum: dönskum krónum (DKK),
evrum (EUR), sterlingspundum (GPB) og bandaríkjadölum
(USD). Reikningarnir eru bundnir til þriggja mánaða, lágmarks
innstæða er ein milljón króna. (SPRON)

IK

Innheimtukröfur.

IMO-tékkar

Alþjóðlegar ávísanir (IMO-tékkar). Sparisjóðurinn útbýr alþjóðlegar ávísanir í eftirfarandi gjaldmiðlum: USD, GBP og
EUR. (Sparisjóðurinn)

innflutningsábyrgð

Þegar um er að ræða innflutningsábyrgð fara skjöl og greiðslur
vegna viðskiptanna, sem ábyrgðin er grundvölluð á, í gegnum viðskiptabanka kaupanda og seljanda. Þegar banki gefur út ábyrgð felur það í sér að hann, fyrir hönd kaupanda, tekur að sér að greiða þeim banka er seljandi tilnefnir ákveðna
fjárhæð. Skilyrði fyrir greiðslu undir ábyrgðinni eru að seljandi reiði af hendi nauðsynleg skjöl varðandi sendingu vörunnar til kaupanda. Kaupandi ákveður í samráði við seljanda hvaða
skjölum þurfi að framvísa og hvernig þau eiga að vera gefin út.
Það er hluti af skilmálum ábyrgðarinnar. Tilgangur innflutningsábyrgðar er að stuðla að greiðu uppgjöri á milli seljanda og
kaupanda. Ábyrgðin felur í sér að seljandi getur verið viss um
að fá sína greiðslu að uppfylltum skilmálum og kaupandi fær í
hendurnar nauðsynleg skjöl til að geta leyst út vöruna. Bankar bera ekki ábyrgð á öðru en því sem tekið er fram í skilmálum
ábyrgðar/ábyrgðarumsókn. Það þýðir að bankar horfa eingöngu
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á skjölin sem liggja til grundvallar. Samningar á milli kaupanda
og seljanda að öðru leyti eru bönkunum óviðkomandi.
Tegundir innflutningsábyrgða:
Óafturkallanlegar/staðfestar ábyrgðir (Irrevocable/confirmed Credits):
Ef tilkynningarbanki er beðinn um að staðfesta ábyrgð felur
það í sér að hann skuldbindur sig til að greiða seljanda andvirði
skjalanna við framvísun þeirra séu þau í samræmi við skilmála
ábyrgðarinnar.
Óafturkallanlegar ábyrgðir: Þegar tilkynningarbanki er ekki beðinn að staðfesta ábyrgð er venjan sú að hann greiði þegar greiðsla
berst frá útgáfubanka, þó er hægt að óska eftir að hann kaupi
skjölin.

Innheimtuþjónusta fyrir fyrirtæki

Hentar vel félögum til innheimtu á árgjöldum félagsmanna og
öðrum samskiptum við þá. Hægt að prenta út alla nauðsynlega
lista fyrir gjaldkera félaganna, límmiðasett yfir félagsmenn o.fl.
(SPRON)

Innheimtuþjónusta húsaleigu/kaupsamninga

Hentar til innheimtu á reikningum og öðrum kröfum fyrirtækja. Kerfið prentar út greiðsluseðla, lista og annað sem nauðsynlegt er, en einnig er hægt að tengja kerfið beint við bókhaldskerfi fyrirtækjanna. (SPRON)

innkallanlegt skuldabréf

Útgefandi skuldabréfs hefur rétt til að innkalla skuldabréfið fyrir lokagjalddaga þess. Þessi réttur getur verið gagnkvæmur, þ.e.
eigandi bréfsins hefur einnig rétt á að krefja skuldarann um
greiðslu fyrir lokagjalddaga.

innkassa

Innheimtur.

Innkaupakort
Innkaupakort er ókeypis kreditkort sem er sérsniðið að þörfum fyrirtækja og stofnana. Kortið kemur í stað beiðna og reikningsviðskipta. Einstaklega þægilegur farvegur fyrir innkaup sem
ekki þarf að taka sérstaka ákvörðun um en eru hluti af daglegum rekstri fyrirtækis. Allir starfsmenn, sem stofna til útgjalda,
fá innkaupakort og bera ábyrgð á færslum á sitt kort innan
þeirra úttektarheimilda sem fyrirtækið ákvarðar. Þar sem hægt
er að skoða allar færslur á Netinu jafnóðum fæst einstök yfirsýn
yfir útgjöld fyrirtækisins, greind niður á korthafa, deildir, stað,
stund og söluaðila. Innkaupakortið er útgefið af Visa.
Helstu kostir: Aukin hagræðing. Auðveldari útgjaldastýring.
Rauntímayfirlit yfir útgjöld. Allt að 75% sparnaður við umsýslu
reikninga. Aðgangur að færslum á Netinu. Færslur rafrænt í bókhald. (Sparisjóðurinn)

innlausn

Endurgreiðsla skuldabréfs af hálfu útgefanda. Dæmi: útborgun spariskírteina ríkissjóðs á gjalddaga þess. Einnig er talað um
innlausn þegar eigandi hlutdeildarskírteinis í verðbréfasjóði selur sjóðnum aftur hlutdeildarskírteini sitt og leysir þannig út fé
það sem hann lagði í sjóðinn.

innlausn spariskírteina

Skil á skuldakröfu spariskírteina.

innlán

Sparifé (ýmsar tegundir innlána)
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innlánsskírteini
Var notað vegna eldri innlánsreikninga (bókarlausir reikningar).

innlánsvextir

Vextir greiddir af innlánsfé.

innlegg

Fé lagt á reikning.

Innlendur gjaldeyrisreikningur
Óverðtryggður innlánsreikningur án lágmarksinnstæðu og
bindingar þar sem ávöxtunin felst aðallega í þróun gengismála.
Ávaxtar fé í erlendri mynt. Bundnir reikningar til 3 mánaða.
Þeir bera 0,5 % hærri vexti en óbundnir. Bundnir reikningar til
6 mánaða. Þeir bera 1% hærri vexti en óbundnir. (Íslandsbanki)

innra verðmæti

Núvirði af tekjum fyrirtækis í framtíðinni. Oft reiknað út með
því að áætla hagnað fyrirtækis næstu 10 árin og um leið söluverðmæti þess í lok tímabilsins.

innra virði hlutafjár

Hlutfallið á milli eigin fjár fyrirtækis og nafnvirðis hlutafjár í
því. Sýnir verðmæti hlutafjár umfram nafnverð (eða undir nafnverði) miðað við að eigið fé samkvæmt bókhaldi gefi rétta mynd
af verðmæti fyrirtækisins.

INN-reikningur

Á árinu 2000 var gengið til samstarfs við Tóbaksvarnarnefnd og
fleiri aðila með það að markmiði að styðja börn og unglinga í
þeirri ákvörðun að nota ekki tóbak. Í framhaldi af því var stofnaður nýr innlánsreikningur, INN-reikningur. Innleggið getur verið mishátt, t.d. andvirði heils eða hálfs sígarettupakka á
dag. Samningstíminn getur einnig verið mislangur en innstæðan, sem er verðtryggð, er þó alltaf bundin í 5 ár. Foreldri eða
vandamaður getur einnig byrjað að leggja inn á INN-reikning
snemma á ævi barnsins og gert við það samning þegar það hefur
þroska til að skilja hvað í honum felst. Boðið er upp á reglulegar millifærslur af reikningum eða kreditkorti en þá leggst 1,5%
kostnaður ofan á upphæðina. Með reikningnum skapast tækifæri til að hjálpa ungu fólki að standa við skynsamlega ákvörðun sem ræður miklu um framtíð þess. (Sparisjóðurinn í Keflavík)

innstæðuaukning

Aukning innlána.

innstæðufé

Fjármunir á hvers konar innlánsformum.

innstæðutrygging

Trygging innlána.

innstæðuvextir

Vextir af innlánum.

innvextir

Tekjuvextir t.d. af útlánum og öðrum tekjuliðum.

Internetið

Samheiti: Alnetið, Netið
Umfangsmikið tölvunet sem milljónir tölva um víða veröld eru
tengdar.

ISB-Global

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða
lengur, vilja virka stýringu á hlutabréfaeign sinni, með tiltölulega fáum fyrirtækjum og þola miklar verðsveiflur í von um háa
ávöxtun. (Íslandsbanki)

ISB-Heimssafn
Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða
lengur sem þola miklar verðsveiflur í von um hærri ávöxtun.
Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni.
Þróun síðustu ára sýnir að verð á erlendum hlutabréfum sveiflast mikið og niðursveiflur geta verið langar. (Íslandsbanki)

ISIC-kreditkort

SPRON býður námsmönnum fyrsta ISIC-námsmannakreditkortið, (kreditkort, fríðindakort, skólaskírteini og alþjóðlegt skólaskírteini). Þetta þýðir færri kort og meiri fríðindi fyrir
korthafann. (SPRON)

ITIC-kort

Stúdentaferðir Exit.is, í samvinnu við Kennarasamband Íslands, gefur út ITIC-kort fyrir félagsmenn KÍ. Markmiðið með
ITIC var upphaflega að gera kennurum kleift að ferðast á auðveldari og ódýrari hátt. Kortið hefur síðan þróast í að verða persónuskilríki, starfsmannaskírteini í þeim skóla sem viðkomandi
starfar í eða félagsskírteini í stéttarfélagi KÍ og síðast en ekki síst
að opna aðgang að meira en 11.000 afsláttum bæði innanlands
og utan. (SPRON)

Í

íbúðalán
Viðskiptavinum stendur til boða víðtæk þjónusta við húsnæðiskaup og er bent sérstaklega á að leita ráðgjafar hjá þjónustufulltrúa áður en mikilvægar ákvarðanir á þessu sviði eru teknar.
Í boði eru íbúðalán bæði til íbúðakaupa og endurfjármögnunar. (Sparisjóðurinn)

íhaldssamur verðbréfasjóður

Verðbréfasjóður sem fjárfestir einungis í öruggum verðbréfum
og oft á kostnað ávöxtunar.

ÍS-15

Markmið sjóðsins er að fjárfesta einkum í hlutabréfum hlutafélaga sem skráð eru eða líklegt er að skráð verði í Kauphöll Íslands hf. Fjárfestingar skulu aðallega miðast við hlutabréf útgefin af hlutafélögum sem hafa dreifða eignaraðild og tryggan endursölumarkað. Viðmiðunarvísitala sjóðsins er Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hf. (ICEX15). ÍS-15 mun beina fjárfestingum sínum að þeim fjárfestingarkostum sem að mati rekstrarfélagsins eru líklegastir til að skila sem bestri ávöxtun. Sjóðurinn hefur það ekki að markmiði að fjárfesta í mörgum félögum heldur hyggst einblína á traust og arðvænleg fyrirtæki og
mun því yfirleitt samanstanda af tiltölulega fáum félögum. (KB
banki)

Íþróttaálfurinn

Sparibaukur (KB banki)

ítrekun

Notuð til að reka á eftir greiðslu.

ítrekunargjald

Kostnaður sem er tekin af skuldara ef ítreka þarf innheimtutilraun vegna vanskila.

J

jaðartæki
Fylgitæki.

Jafnaðarreikningur
Ársreikningur.

jafngreiðslubréf
Skuldabréf þar sem lánið greiðist til baka með jöfnum greiðslum.
Vaxtagreiðslur fara lækkandi eftir því sem á lánstíma skuldabréfsins líður en hluti höfuðstóls í greiðslunni fer hækkandi. Slík
skuldabréf nefnast einnig annuitetsbréf.

jafngreiðslulán

Jafngreiðslulán eru frábrugðin eignarleiguforminu að því leyti
að kaupandinn er skráður eigandi en Lýsing er með 1. veðrétti í
tækinu. Jafngreiðslulán hentar vel þegar þú vilt vera skráður eigandi, þegar fjárþörf er 65% eða minna hlutfall af kaupverði án
vsk. eða þegar skattalegt hagræði eignaleigusamninga nýtist þér
ekki. Lýsing fjármagnar allt að 65% af kaupverði tækis án vsk.
Lántaki er skráður eigandi tækisins en Lýsing er með 1. veðrétt. Lánað er til allt að 72 mánaða. Í lok lánstíma er veði aflétt.
Hægt er að velja um lán í íslenskum krónum eða erlendri mynt.
Greiðslur eru alltaf jafnar. Í gengistryggðum lánum býður Lýsing upp á tvenns konar gengiskörfur sem eru samsettar úr erlendum myntum.
Gengiskarfa 1 USD 40% GBP 23% EUR 25% JPY 12%
Gengiskarfa 2 USD 40% EUR 40% JPY 20%
Þú eignfærir tækið í bókhaldi hjá þér. Vextir eru gjaldfærðir og
tæki er afskrifað.
Gjöld sem fylgja jafngreiðsluláni: Lántökugjald 1,5%, stimpilgjald
1,5%, þinglýsingargjald 1.200 kr.
Kaupandi eða söluaðili (í umboði kaupanda) sendir undirritaða
umsókn til Lýsingar.
Nauðsynleg gögn: Upplýsingar um fjárhagsstöðu lántaka (ársreikningur eða skattframtal). Upplýsingar um tækið og kaupverð
þess. Upplýsingar um fjárþörf og óskir um tilhögun greiðslna.
Útprentun úr hlutafélagaskrá (ef um hlutafélag er að ræða). (Lýsing)

jurnal

Dagbók.
Sjá einnig: abinn, sjúrnal

jöfnunarhlutabréf

Hlutabréf sem eru gefin út og afhent hluthöfum til að hækka
nafnvirði hlutafjár til að viðhalda eignarhlutfalli þeirra. Gert við
útgáfu aukins hlutafjár í félögum, án hlutafjárútboðs.
Dæmi: Sá hluthafi sem á 5,5% fyrir í hlutafélagi með 120 m.kr.
hlutafé fær sendar 660.000 kr. að nafnverði ef félagið gefur út
10% jöfnun (5,5% x 120 m.kr. x 10% = 660.000.) Eftir þetta
er nafnverð hlutafjárins 120 x 1,1 eða 120 + 12 = 132 m.kr.
Þannig er búið að auka nafnverð hlutafjár án eiginlegs hlutafjárútboðs. Við þessa aukningu nafnverðs verður félaginu kleift að
greiða út meiri arð til fjárfesta og ákveðin tilfærsla eignarskatts
á sér stað frá fyrirtækinu til hluthafa. Hluthafar þurfa að greiða
meiri eignarskatt vegna þeirrar forsendu að hann er greiddur af
nafnvirði hlutabréfanna sem hækkar við útgáfu jöfnunarhlutabréfa.

K

Kaskóreikningur
Skiptikjarareikningur frá 1982, sá fyrsti sinnar tegundar, greiddi
innstæðueigendum betri kjör sem reiknuð voru eftir á verð-
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tryggð/ óverðtryggð. (Verslunarbanki Íslands hf.)

kaupendamarkaður

Markaður þar sem eftirspurn eftir bréfum er meiri en framboð
og verð fer hækkandi.

kaupgengi

Það gengi sem t.d. banki kaupir erlendan gjaldeyri á.

kauphallarsjóðir

Hlutabréfa- eða skuldabréfasjóðir sem eru settir upp til að rekja
nákvæmlega vísitölu markaðarins.
Eignir slíks sjóðs eru nákvæmlega eins settar saman eins og fyrirtæki eða flokkar verðbréfa eru í vísitölunni. Hlutabréf kauphallarsjóða eru síðan skráð í kauphöll og þau er hægt að kaupa
og selja eins og hver önnur hlutabréf. Meirihluti kauphallarsjóða er hlutabréfasjóðir sem fjárfesta í sömu hlutföllum og
ákveðnar vísitölur.

kauphöll

Stofnun þar sem viðskipti með verðbréf fara fram samkvæmt
ákveðnum, formlegum reglum. Aðeins þeir sem hafa til þess
sérstakt leyfi, t.d. verðbréfamiðlarar og verðbréfafyrirtæki, geta
átt viðskipti í kauphöll.

kaupleiga

Kaupleigusamningar eru eins og fjármögnunarleigusamningar
að því leyti að tækið er skráð á Lýsingu á leigutíma og leigutaki
(kaupandi) greiðir af því leigugreiðslur í allt að 5 ár. Munurinn
er hins vegar fólginn í því að leigutaki er búinn að skuldbinda
sig til að kaupa tækið í lok samningstíma á fyrirfram ákveðnu
lokaverði, yfirleitt 3% af upphaflegum leigugrunni.
Kaupleiga hentar til fjármögnunar á flestum vélum, tækjum
og bifreiðum til atvinnureksturs. Hún hentar þó betur en fjár
mögnunarleiga í þeim tilfellum þegar ekki er um skattskyldan rekstur að ræða eða ef tækið er ekki klárlega hugsað til atvinnurekstrar (t.d. bifreið á bláum númerum). Kaupandinn
getur nýtt sér afskriftir af tækinu eins og um venjuleg kaup væri
að ræða og því getur verið hentugt að nýta sér kaupleiguformið
í lok árs og ná þannig fram heils árs afskrift. Lýsing fjármagnar
allt að 100% af kaupverði.
Samningstími er allt að 60 mánuðir og er yfirleitt 36–60 mánuðir. Í lok samningstíma greiðir þú Lýsingu fyrirfram ákveðið
kaupverð, sem er alla jafna 3% af framreiknuðum leigugrunni
og eignast þar með tækið að fullu.
Hægt er að velja um fjármögnun í íslenskum krónum eða erlendri mynt og greiðslur geta verið jafnar eða árstíðabundnar.
Í gengistryggðum samningum býður Lýsing hf. upp á tvenns
konar gengiskörfur. Samsetning mynta í þeim er sem hér segir:
Gengiskarfa 1 USD 40% GBP 23% EUR 25% JPY 12%
Gengiskarfa 2 USD 40% EUR 40% JPY 20%
Gengiskarfa 3 USD 30% EUR 40% JPY 20% CHF 10%
Þú færð sölureikning fyrir tækinu í upphafi samnings og eignfærir því tækið í bókhaldi hjá þér. Leigunni er skipt í afborgun
og vexti. Þú færir afskriftir til gjalda ásamt vöxtum og kostnaði
af leigugreiðslum. Leigutakinn greiðir allan vsk. af kaupverði
tækis við kaup og fær hann allan endurgreiddan við næstu skil,
ef hann er með skattskyldan rekstur. Því leggst enginn vsk. ofan
á leigugreiðslur.
Kostir kaupleigu:
Allt að 100% af kaupverði tækis. Ekki er skilyrði að greiða útborg-
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un því semja má um að Lýsing hf. greiði tækið að fullu. Þó er algengast að krafist sé 20–30%útborgunar.
Bindur ekki rekstrarfé. Ekki þarf að ganga á rekstrarfé og binda
það í fjárfestingum og bætir það því lausafjárstöðuna.
Minni kröfur um tryggingar en við lántökur. Tryggingin er fyrst og
fremst eignarrétturinn í sjálfum tækjunum og oft er ekki krafist
frekari trygginga.
Skerðir ekki aðra lánamöguleika. Óskertir möguleikar á fyrir
greiðslu í bönkum og sjóðum sem getur komið sér vel í sveiflum
á daglegum rekstri.
Einföld og fljótleg fjármögnun. Lánareglur eru skýrar og afgreiðsla
umsókna tekur því einungis sólarhring ef öll gögn liggja fyrir.
Greiðslur á sama tíma og tekjur. Leigugreiðslur geta fallið á sama
tíma og tekjur af fjárfestingunni koma inn, þ.e. verið árstíðabundnar.
Leigutaki nýtur staðgreiðsluafsláttar. Með fullri fjármögnun má
hugsanlega ná fram betri kjörum, t.d. með staðgreiðsluafslætti.
Jafnar greiðslur auðvelda áætlanagerð. Leigugjaldið er fastákveðið
og jafngreiðslur auðvelda gerð rekstraráætlana og útreikninga.
Engin stimpilgjöld fylgja gerð kaupleigusamninga hjá Lýsingu
hf. Kaupandi eða söluaðili (í umboði kaupanda) sendir undirritaða umsókn til Lýsingar.
Nauðsynleg gögn með umsókn: Upplýsingar um fjárhagsstöðu
lán- eða leigutaka (ársreikningur eða skattframtal). Upplýsingar um fjárþörf og óskir um tilhögun greiðslna. Útprentun úr
hlutafélagaskrá (ef um hlutafélag er að ræða). (Lýsing)

kaupmáttarjafnvægiskenningin

Segir að þegar til lengdar lætur breytist gengi gjaldmiðla til að
jafna mismunandi verðbólgu milli landa (og mismunandi framleiðni) þannig að ekki verði ódýrara að kaupa vöru eða þjónustu
í einu landi en í því næsta.

kaupmáttur

Mælikvarði á þau verðmæti sem fást í skiptum fyrir peninga
hverju sinni. Aukinn kaupmáttur þýðir að einstaklingar geta
keypt aukin verðmæti fyrir sömu fjárhæð peningar og áður en
minnkandi kaupmáttur felur í sér að minni verðmæti fást fyrir
þessa sömu fjárhæð. Aukinn kaupmáttur er eitthvað sem eykur
velmegun í þjóðfélaginu og hefur mjög hvetjandi áhrif á neyslu.
Launahækkanir eru dæmi um tímabundna aukningu kaupmáttar en hún er tímabundin vegna þeirrar staðreyndar að hún hefur aukin kostnað í för með sér fyrir fyrirtæki og slíkt skilar sér
í hærra vöruverði til neytenda og þannig rýrnun kaupmáttar
þeirra.

kaupréttur

Réttur til að kaupa vöru, verðbréf eða gjaldeyri á fyrirfram
ákveðnu verði. Gerður er samningur þar að lútandi og er hann
bindandi af hálfu þess sem selur kauparéttinn. Kaupandinn getur hins vegar valið hvort hann nýtir sér réttinn eða ekki. Fyrir
þennan rétt greiðir viðkomandi fyrirfram ákveðið gjald.

kaupsamningur

Samningur um kaup og sölu einhvers.

kaupþóknun

Þóknun fyrir kaup á t.d. verðbréfum.

kaupþóknun/upphafsgjald

Gjald sem sumir verðbréfasjóðir taka þegar keypt eru
hlutdeildarskírteini í sjóðunum.

kaupverð
Þau verðmæti sem látin eru af hendi til að festa kaup á öðrum
verðmætum.

KB atvinnulíf

Heildarþjónusta fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru þjónustuð í útibúum bankans. Meginmarkmiðið með KB atvinnulífi er að leiða saman sérvalda bankaþjónustu ásamt vörum samstarfsaðila og dótturfyrirtækja til að veita heildarráðgjöf í fjármálum til forsvarsmanna fyrirtækja.
KB atvinnulíf skiptist í tvo meginstofna: Reksturinn og persónuleg fjármál en oft eru fjármál forsvarsmanna samtvinnuð
fjármálum fyrirtækisins.
Samstarfsaðilar KB atvinnulífs: VÍS – Atvinnutryggingar og
Eignatryggingar KB líf – Starfsmannatryggingar og persónutryggingar Lýsing – Rekstrarleiga atvinnutækja og einkabílafjármögnun Eik – Rekstrarleiga á húsnæði. (KB banki)

KB fasteignalán

Einstaklingum bjóðast lán til 25 eða 40 ára vegna kaupa á
íbúðarhúsnæði, vegna viðbygginga eða breytinga á fasteignum
og endurfjármögnunar skulda.
Fjórar tegundir af fasteignalánum eru í boði: KB íbúðalán, KB
viðbótarlán, Húsnæðislán og Erlent myntkörfulán. (KB banki)

KB krakkar

Verðtryggður reikningur hjá KB banka fyrir öll börn undir 11
ára aldri. Reikningur bundinn í 36 mánuði.
Hægt er að gera samning um reglubundinn sparnað á KB
krakkareikninginn. Vextir á KB krakkareikningi lækka ekki við
úttekt. Börnin fá inngöngugjafir ásamt hvatagjöfum við innlegg. Einnig fá þau börn sem eru undir 7 ára aldri afmæliskort
og þau sem hefja skólagöngu í fyrsta sinn fá senda skólagjöf.
Þeir sem eru í KB krökkum geta einnig skráð sig í netklúbb
sem tryggir að félaginn fær sendar tilkynningar um það sem er
að gerast hverju sinni. (KB banki)

KB lánavernd

KB lánavernd er hagstæður kostur fyrir þá sem eru með eða
taka KB íbúðalán. Lánaverndin eflir fjárhagslegt öryggi við áföll
eins og alvarlegan sjúkdóm eða andlát.
Helstu kostir KB lánaverndar felast í eftirfarandi: Dregur úr
fjárhagsáhyggjum á erfiðum tímum. KB banki greiðir af láninu.
Skerðir ekki rétt til vaxtabóta. KB banki greiðir af láninu í allt
að 1 og ½ ár ef barn veikist alvarlega. Bætur úr KB lánavernd
eru skattfrjálsar. Greiðsla fyrir KB lánavernd er innheimt með
KB íbúðaláni. (KB banki)

KB námsmenn

KB námsmenn er fjármálaþjónusta ætluð námsmönnum, 16
ára og eldri, og er sérhönnuð með þarfir námsmanna í huga.
Þjónustan er ætluð öllum námsmönnum í framhaldsskólum og
háskólum á Íslandi og erlendis og útlendingum í háskólanámi
hérlendis.
Í KB námsmönnum eru möguleikar á: framfærsluláni tengdu
námslánum, tölvukaupaláni, skólagjaldaláni, námslokaláni,
bankaábyrgð vegna námslána, bílprófsstyrkjum, bókastyrkjum,
námsstyrkjum ásamt fleiru sem sniðið er að þörfum náms
manna. Sérstök vefsíða er fyrir félaga KB námsmanna, www.
kbnamsmenn.is, þar er mikið um leiki og tilboð til námsmanna
í Netklúbbnum. (KB banki)

KB netbanki
Netbankinn býður upp á fjölmarga möguleika í bankaviðskiptum. Margir kjósa nú að stunda sín bankaviðskipti sjálfir í gegnum veraldarvefinn.
Notkunarmöguleikar í KB netbanka eftir yfirflokkum: Yfirlit,
greiðslur, verðbréf, lífeyrissparnaður, kröfulína, bunkagreiðslur,
stillingar, umsóknir, gjaldeyrisviðskipti. (KB banki)

KB samval

KB Samval er fjárfestingasjóður skv. lögum nr. 30/2003. Markmið sjóðsins er að ávaxta fjármuni eigenda á virkan hátt með
því að nýta þau tækifæri, innanlands sem erlendis, sem rekstraraðili metur best á hverjum tíma.
Fjórir fjárfestingaflokkar mynda grunninn að stýringu sjóðsins,
erlend hlutabréf, erlend skuldabréf, innlend hlutabréf og innlend skuldabréf. Verður valið milli þessa flokka í samræmi við
skoðanir eignastýringar Kaupþings Búnaðarbanka á hverjum
tíma um hvaða eignaflokkur sé líklegur til að gefa góða ávöxtun
að teknu tilliti til áhættu. (KB banki)

KB sparifé

Er reglubundinn sparnaður þar sem fjárfest er í skammtímasjóði.
Sjóðurinn fjárfestir aðallega í skuldabréfum útgefnum af fjármála
stofnunum, fyrirtækjum og íslenska ríkinu. Meðallíftími sjóðsins er stuttur og þannig er reynt að forðast sveiflur og tryggja
ávöxtun. Enn fremur er stefnt að því að meirihluti eigna sé verðtryggður. Sjóðurinn er áhættulítill og fær áhættustuðulinn 2 af 8
á áhættukvarða á sjóðavef KB banka á www.sjodir.is. (KB banki)

KB tekjuvernd

KB Tekjuvernd er fyrir þá sem eru meðvitaðir um fjárhagsleg
áhrif alvarlegra áfalla og bendir á leiðir til úrbóta og er sniðin
fyrir þá sem vilja hafa stjórn á lífsgæðum sínum þegar að starfslokum kemur. KB tekjuvernd dregur úr áhrifum launamissis sem kann að verða vegna andláts, sjúkdóma, slysa eða starfsloka. Markmiðið er að aðstoða viðskiptavini við að gera sér
grein fyrir hvernig þeir standa miðað við núverandi réttindi í
lífeyrissjóðum, stéttarfélögum og almannatryggingum og hverju
hann þarf að bæta við miðað við hans þarfir.
KB tekjuvernd samanstendur af: Líf- og sjúkdómatryggingum
KB lífs, KB lánavernd og KB fjölskylduvernd, örorkuvernd frá
KB lífi, viðbótarlífeyrissparnaði frá KB banka, Vista og Lífeyrisauka, Frjálsa lífeyrissjóðnum (þar sem það á við), KB sparifé.
(KB banki)

KB unglingar

Er fjármálaþjónusta ætluð unglingum 11–15 ára, aðeins þarf að
vera 11 ára á árinu til að geta sótt um inngöngu. Þeir sem eru í
KB unglingum geta fengið debetkort og KB netbanka. (Þessir
liðir eru bundnir samþykki forráðamanna.) Þeir sem ekki hafa
átt debetkort áður eiga þess kost að fá myndatökumiða til þess
að fá passamyndir frítt. Í þjónustunni er hægt að fá debetkort
ári fyrr en gerist hjá öðrum bankastofnunum. Fá félagar inngöngugjöf ásamt því að fá reglulega tilboð sem engum öðrum
bjóðast. (KB banki)

kerfisforritari

Forritari sem semur kerfishugbúnað.

kerfisfræðingur

Maður, sem greinir viðfangsefni, athugar hvort heppilegt er að
nota tölvu við lausn þeirra og hannar kerfi við hæfi.
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kerfisgreining
Skipuleg könnun á raunverulegu eða fyrirhuguðu kerfi í því
skyni að ákvarða hlutverk þess, innbyrðis tengsl verkþátta og
tengsl þess við önnur kerfi.

kerfishandbók

Handbók þar sem samsetningu og starfsemi tölvukerfis er lýst.

kerfishugbúnaður

Það að skilgreina högun vélbúnaðar og hugbúnaðar.

kerfislýsing

Skýrsla þar sem kerfishönnun er lýst og skipulag kerfis er skilgreint, ásamt helstu eiginleikum þess og þeim kröfum sem gerðar eru til vélbúnaðar og hugbúnaðar.

Kjarabréf

Sjóðurinn fjárfestir í blönduðu safni verðbréfa. Aðallega er fjárfest í skuldabréfum útgefnum af íslenska ríkinu en auk þess í
bréfum útgefnum af fjármálastofnunum, fyrirtækjum, sveitarfélögum og veðskuldabréfum. Þetta er meðallangur sjóður sem
er að jafnaði verðtryggður að meirihluta. Sjóðurinn er lokaður,
ekki er lengur tekið við nýjum viðskiptavinum. Sjóðfélagar geta
innleyst hlutdeildarskírteini sín hvenær sem er á opnunartíma
KB banka. (KB banki)

Kjörbók

Bókarlaus reikningur með tveimur vaxtaþrepum, innstæða er
alltaf laus. (Landsbankinn)

kjörvextir

Lægstu útlánsvextir lánastofnana.
Kjörvextir eru notaðir þegar lánaáhætta er lítil eða engin að
mati lánastofnunar. (Seðlabanki Íslands)

kladdi

Bókhaldsbók v/ýmissa verkefna.

klinksöfnun

Sameignleg söfnun sparisjóðanna og Rauða krossins á erlendri
smámynt.
Söfnunin felst í því að hvetja almenning til að koma með erlenda afgangssmámynt á næsta afgreiðslustað Sparisjóðs eða
Póstsins.

Kompan

Dagbók fyrir unglinga. (Búnaðarbankinn)

kontant

Staðgreitt.

konto

Reikningur.

konvertera

Breyta, t.d. skuldbreyta lánum.
Skv. upplýsingum frá Sverri Hermannssyni en hann er höfundur orðsins skuldbreyting.

Kostabók

Hvert innlegg aðeins bundið í 10 daga. Vextir fara stighækkandi
eftir tíma, tekið af yngsta innleggi. (KB banki)

Krakkaklúbbur

Fríðindaklúbbur fyrir aldurshópinn 0–6 ára. (Landsbankinn)

kreditera

Færa til tekna.

Kreditkort hf.

Kreditkort hf. starfar á sviði greiðslumiðlunar, gefur út MasterCard-kreditkort og er leiðandi í þróun viðskiptalausna og
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þjónustu við korthafa og banka og sparisjóði sem gefa út MasterCard- og Maestro-greiðslukort. Fyrirtækið er einnig í fararbroddi í þjónustu við seljendur sem veita viðtöku greiðslukortum frá MasterCard, Maestro, American Express, JCB og DinersClub. Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl og hefur sett
sér að vera eftirsóttasti samstarfsaðili Íslands á sviði greiðslu
miðlunar og tengdrar starfsemi.
Á síðari hluta 8. áratugarins voru miklar hömlur á sölu gjaldeyris á Íslandi og þurfti að sækja sérstaklega um ferðamanna
gjaldeyri til Seðlabanka gegn framvísun flugmiða áður en haldið var utan. Margir keyptu viðbót á svörtum markaði. Á ferðalögum erlendis höfðu menn orðið þess varir að ákveðnir aðilar
fengu betri þjónustu en aðrir, t.d. þegar leigja þurfti bíl eða við
innritun á hótel. Þessir einstaklingar áttu það sameiginlegt að
borga með litlu plastkorti í stað seðla.
Fyrstu kynni Íslendinga af fyrirbærinu kreditkorti voru í gegnum ferðaskrifstofuna Útsýn sem var á þessum tíma með umboð
fyrir American Express kreditkort en til að fá það urðu menn
að fá leyfi Seðlabankans því að gjaldeyrisstaða landsins var talin
í húfi. Seint á 8. áratug 20. aldar ákváðu nokkrir framtakssamir einstaklingar að innleiða hér á landi þessa merku nýjung sem
breiðst hafði út um hinn vestræna heim og koma á fót íslensku
kreditkortafyrirtæki. Fyrst í stað þegar frumherjarnir voru að
stíga þetta framfaraspor mæta þeir mikilli andstöðu hér heima
en viðhorf fólks breytist smátt og smátt.

kreditor

Lánardrottinn.

kreditorar

Tekjuliður í aðalbókhaldi t.d. fyrir tekjur eða leiðréttingar sem
ekki var hægt að ráðstafa strax.

Kreppulánasjóður

Bændanefnd samdi frumvarp (1933?) til laga um nauðasamninga og Kreppulánasjóð til að firra bændur yfirvofandi gjaldþroti af völdum kreppunnar eftir heimsstyrjöldina fyrri. (Heimild:Bankablaðið 1960)

Króna

Sparibaukur í stúlkumynd með haus eins og krónupening.
(SPRON)

Króni

Sparibaukur í stráksmynd með haus eins og krónupening.
(SPRON)

Kröfukaup

Fyrirtækjum eru veitt lán út á kröfur er þau kunna að hafa á
önnur fyrirtæki eða einstaklinga. Farið er yfir þær kröfur sem
fyrirtæki þitt er með að meðaltali og veitum fyrirtækinu heimild á góðum kjörum sem hægt er að nýta í stað þess að bíða eftir að reikningar verði borgaðir. Þannig er hægt að minnka fjárbindingu í útistandandi kröfum. Einfalt og þægilegt. (Sparisjóðurinn)

Kröfulínan

Kröfulínan, nýtt innheimtukerfi. KB banki hefur nú tekið í
notkun nýtt innheimtukerfi sem hlotið hefur nafnið Kröfulínan. Helstu kostir eru að greiðslur bókast inn til kröfueiganda um
leið og þær eru greiddar. Áhersla er lögð á rafrænar greiðslur og
að greiðendur geti afþakkað greiðsluseðil og sparað þannig pappírs-, prent- og póstkostnað.

Aðgangsstýring í Bankalínu: Í Bankalínunni er hægt að veita margs
konar aðgang, t.d. fullan aðgang að öllum reikningum, fullan
aðgang að einni kennitölu en ekki annarri, skoðunaraðgang að
ákveðnum reikningum, einungis aðgang að innheimtukröfum
o.s.frv. Við viljum hvetja fyrirtæki til að nota sér þessa kosti. Eðlilegt er að hver notandi Bankalínu innan fyrirtækis hafi sitt eigið
notendanafn og aðgangsorð, jafnvel þó að margir hafi sams konar
aðgang. Þetta er ákveðið öryggisatriði fyrir fyrirtæki. (KB banki)

kröfulýsing

Lýsing á kröfum sem gerðar eru til kerfis.

kröfupottur

Kröfur sem bankar og sparisjóðir eru með í innheimtu og viðskiptamenn allra banka geta náð í og greitt t.d. í gegnum
heimabanka.

kuponer

Vaxtamiðar.

kúlubréf/eingreiðslubréf
Skuldabréf sem endurgreiðist með einni greiðslu höfuðstóls,
vaxta og vaxtavaxta í lok lánstímans. Einnig nefnt eingreiðslubréf.

kúlulán

Lán til ákveðins tíma, greidd í einu lagi á gjalddaga, þ.e. höfuðstóll og vextir.

L

Landsbankahlaupið
Fyrst var efnt til Landsbankahlaups á 100 ára afmæli bankans
1986 en síðasta hlaupið var árið 1999. Hlaupið fór fram í lok
maí á öllum stöðum þar sem bankinn var með útibú. Öll börn
á aldrinum 10–14 ára gátu tekið þátt í hlaupinu. Hlaup þetta
náði miklum vinsældum og þegar mest var tóku um 4.000 börn
þátt í hlaupinu. (Landsbankinn)

Landsbankaskírteini

Í byrjun apríl 1984 hóf Landsbankinn útgáfu innlánsskírteina
og reið þar með á vaðið með nýjung á lánamarkaðinum. Skírteini þessi bera nafnið Landsbankaskírteini og bera vexti sem
nema 6% umfram almenna sparisjóðsvexti.

Landsbankavíxlar

Víxlar sem Landsbankinn seldi á markaði. Hentuðu vel sem
skammtímaávöxtun fjármuna í 45–120 daga. (Landsbankinn)

Landsbók

Bókalaus verðtryggður reikningur. Landsbók er bundin í 3 ár
og 5 ár, vextir eru hærri á lengri binditímanum. (Landsbankinn)

Landsbréf

Dótturfélag Landsbankans sem stofnað var 1989. Starfaði á
sviði verðbréfaviðskipta. Rak fjölda verðbréfasjóða, hlutabréfasjóði og séreignarlífeyrissjóð.

Landsbréf hf.

Landsbréf var stofnað 1989 og tók yfir alla starfsemi verðbréfaviðskipta Landsbankans.

langtímafjármögnun

Glitnir býður upp á fjölbreyttar leiðir í langtímafjármögnun.
Langtímafjármögnun – leiðir í boði: Bein lánveiting. Verkefnis
fjármögnun. Fjármögnun á markaði. Sambankalán. Millilagsfjármögnun.

Bein lánveiting: Verðtryggð og óverðtryggð lán í íslenskum krónum. Einnig lán í erlendum myntum, ýmist með breytilegum eða
föstum vöxtum. Lánstími og skilmálar lána ráðast af eðli og stærð
þess rekstrar sem á í hlut. Lánstími í samhengi við endingartíma
fjárfestingar.
Verkefnisfjármögnun: Fjármögnun á fjárfestingarverkefni þar sem
áhætta hluthafa er takmörkuð að einhverju eða öllu leyti. Yfirleitt mjög stór verkefni þar sem lánveitendur líta fyrst og fremst
til sjóðsstreymis fjárfestingarinnar. Aðferðafræði við verkefnisfjármögnun krefst þess að farið sé mjög ítarlega í líkanagerð,
samninga og allar forsendur verkefnisins með það fyrir augum að
meta áhættu og deila henni milli aðila verkefnisins. Allir samningar er varða framkvæmdir, rekstur, tekjur og gjöld verkefnisins,
tengjast lánssamningnum.
Fjármögnun á markaði: Verðbréfaútgáfa, í formi hlutabréfa og
skuldabréfa, hentar sem langtímafjármögnun fyrir stærri fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir. Glitnir veitir faglega ráðgjöf og
þjónustu við útgáfu, sölu og skráningu verðbréfa. Miklu skiptir
að vel sé að málum staðið því bæði er um fjárhagslega og ímyndarlega hagsmuni að ræða fyrir fyrirtækið og hluthafa þess. Glitnir sér um alla skráningu, t.d.: Aðstoð við verðmat. Ráðgjöf um
sölufyrirkomulag. Útgáfa á hluta- og skuldabréfum. Sölutrygging. Gerð útboðs- og skráningarlýsinga.
Sambankalán: Heppileg leið við fjármögnun á stórum fjárfestingum Sambankalán eru vænleg leið við fjármögnun stórra verkefna.
Þessi aðferð er m.a. notuð við fjármögnun eftirfarandi tegundir
verkefna: Kaupum/yfirtökum á öðrum fyrirtækjum. Endurfjármögnun á lánum stórfyrirtækja. Kaupum stjórnenda á fyrirtækjum sínum (MBO/LBO).
Verkefnisfjármögnun. Helstu kostir sambankalána eru: Alls fjármagnsins er aflað með einu fjármögnunarferli og með einum lánssamningi. Umsjónarbanki sambankalánsins einfaldar alla vinnu
lántaka við lántökuna. Dagleg umsýsla með láninu, svo sem
vaxtaútreikningar, greiðslumiðlun til þátttökubanka, upplýsingastreymi, skilmálabreytingar, o.s.frv. er í höndum sérstaks umsýslubanka. Með sambankaláni, sérstaklega fjölþjóðlegu sambankaláni,
breikkar lántaki alla jafna þann markað sem hann hefur til fjármögnunar á starfsemi sinni sem nýtist vel til langs tíma litið.
Verkferli sambankalána: Það skiptir miklu að velja umsjónarbanka sem býr yfir reynslu og þekkingu á þeim ferlum sem fylgja
samsetningu og umsýslu sambankalána. Hver umsjónarbankinn er getur jafnvel haft áhrif á afstöðu erlendra banka til þátttöku í slíkum lánum. Það er hlutverk umsjónarbanka að annast samantekt upplýsingagagna fyrir væntanlega lánveitendur í
samstarfi við lántaka, en gögn þessi eru notuð við sölu lánsins til
væntanlegra fjárfesta. Umsjónarbankinn aðstoðar síðan við gerð
lánsskilmála og sér um að semja við lánveitendur, innlendra og
erlendra banka, sem í sameiningu veita lán til viðkomandi fyrirtækis/verkefnis. Gerður er einn lánssamningur sem allir lán
veitendur eiga aðild að, enda gilda sömu kjör og skilmálar fyrir alla lánveitendur. Lánveitingarferli sambankalána er nokkuð
umfangsmeira en hefðbundinna tvíhliða bankalána. Búast má
við að allt ferlið, frá samningum um skilmála og ráðningu umsjónarbanka og þar til lán hefur verið veitt geti tekið allt að 10
vikur í hefðbundnum lánum til fyrirtækja, sérstaklega ef erlendir bankar eru meðal lánveitenda.
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Millilagsfjármögnun: Mjög algeng við fjármögnun skuldsettra
kaupa á fyrirtækjum, s.s. stjórnendakaupa, og endurfjármögnun
slíkra viðskipta. Þessi aðferð er m.a. notuð við yfirtöku fyrirtækja
þar sem þekkt sjóðsflæði stendur undir endurgreiðslum, þ.m.t.
verkefnum þar sem hefðbundnar veðtryggingar nægja ekki.
Millilagsfjármögnun er víkjandi gagnvart almennum bankalánum en hefur forgang á hlutafé. Yfirleitt eru millilagslán á öðrum veðrétti á eftir almennum bankalánum. Helstu kostir millilagsfjármögnunar fyrir lántaka eru þeir að minni eiginfjárþörf
hækkar þá ávöxtun á hlutafé sem vonast er eftir. Þannig lækkar veginn fjármagnskostnaður fyrirtækis eftir því sem eiginfjármögnun er minni, skattalegt hagræði næst með skuldsetningu
upp að ákveðnum mörkum og hluthafar eiga sinn hlut óskiptan. (Glitnir)

langtímakröfur

Langtímakröfur eru kröfur eða aðrar fjárfestingar sem reiknað
er með að verði áfram í eign viðkomandi innan nk. árs. Langtímakröfur í ársreikningum fyrirtækja eru hlutabréf í öðrum
félögum, önnur verðbréf, ásamt öðrum sérstaklega skilgreindum langtímakröfum. Ekki er hér átt við venjulegar viðskiptakröfur vegna vörusölu eða þess háttar því að þar er um að ræða
skammtímakröfur.

langtímaskuldir

Sérstök flokkun skulda í ársreikningum fyrirtækja. Skuldir eru
taldar til langtímaskulda ef þær eru til lengri tíma en eins árs.

Langtímasparnaður

Ein af sparnaðarleiðum Glitnis.
Langtímasparnaðurinn er hugsaður fyrir þá sem vilja byggja
upp eignir fyrir framtíðina með því að láta tímann og peningana vinna með sér. Betra tæki til að láta drauma framtíðarinnar rætast er vart hægt að hugsa sér. (Glitnir)
Sjá einnig: Neyslusparnaður, Varasparnaður

launalán

Lán tengt launareikningi launþega. Launareikningur er sá
reikningur hjá fjármálastofnun sem laun viðkomandi viðskiptavinar leggjast inn á.

Launavelta

Þeir sem eiga kost á yfirdráttarheimild eiga rétt á Launaveltuláni séu þeir skuldlausir við bankann. Spari-, Ferða- og Skólaveltulán eru undanskilin þessum takmörkunum. Upphæð og lánstími Launaveltulána ræðst af umfangi og tímalengd viðskipta.
(Samvinnubankinn)

Launavernd

Launareikningur hjá Landsbanka Íslands sem tryggir áframhaldandi tekjur komi til tekjumissis vegna fráfalls, sjúkdóms
eða starfsloka. Við fráfall greiðast 70% launa til lögerfingja í 7
ár og við alvarlegan sjúkdóm fær rétthafi 70% launa sinna í 2
ár. (Landsbankinn)

lausafjárstýring

Stýring á handbæru fé, tryggir að alltaf sé til nægilegt laust fé.

Lánadeild smáíbúða

Lánadeild smáíbúða tók til starfa 6. júní 1952 samkvæmt lögum nr. 36/1952 og veitti lán í því skyni að útrýma heilsuspillandi húsnæði. Lánadeild smáíbúða var reikningslega felld inn í
veðdeild Landsbanka Íslands 1956.

lánaflokkur
Flokkun lána t.d. eftir atvinnugrein og áhættumati.

lánafyrirgreiðsla

Aðstoð í formi lána.

lánareiknir

Forrit sem reiknar út afborgun lána með vöxtum, kostnaði og
verðbótum af ákveðnum lánsupphæðum.

lánasamningur

Samningur um lánafyrirgreiðslu, getur verið t.d. til fjármögnunar á afurðum.

lánasjóður

Sjóður sem lánar fé.

Lánastofnun sparisjóða
Aflögð í dag, heitir nú Sparisjóðabankinn hf.

lánatrygging

Glitnir býður lánatryggingu með húsnæðislánum. Lánatrygging
er líftrygging á hagstæðu verði. Lánatrygging greiðir upp allar eftirstöðvar lánsins. Hagur eftirlifandi fjölskyldumeðlima er
betur tryggður þar sem þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af mánaðarlegum greiðum lánsins. Allir sem eru með húsnæðislán hjá
Glitni eða taka húsnæðislán geta fengið lánatryggingu. Takir þú
óverðtryggt húsnæðislán getur lánatrygging lækkað vexti lánsins
um allt að 0,15%. Hámarksfjárhæð lánatryggingar er 12 milljón krónur án læknisskoðunar. (Glitnir)

Lánavernd

Líf og örorkutrygging fyrir lántakendur íbúðalána hjá SPRON.
Tryggingin greiðir skattfrjálsa eingreiðslu við fráfall lántakanda eða ef viðkomandi verður 40% öryrki eða meira vegna
slysa. Örorkubætur eru greiddar út í hlutfalli við metna örorku.
(SPRON)

lánbeiðandi

Sá sem biður eða sækir um lán.

lánsfé

Fjármunir sem lánaðir eru til viðskiptamanna.

lánsfjárhæð

Heildarupphæð útláns.

lánshæfi

Mat lánastofnunar á möguleikum einstaklinga og fyrirtækja til
að greiða lán sem farið er fram á. (Lánshæfismat.)

lánskjaravísitala

Mælir breytingar á verðlagi og er samsett af jöfnu úr framfærsluvísitölu, byggingarvísitölu og launavísitölu. Algengast er
að miða við lánskjaravísitölu á verðbréfa- og fjármálamarkaði.

lánskjaravísitölulán

Verðtryggð lán tengd lánskjaravístölu.

lánskjör

Skilmálar lánastofnunar til greiðanda láns.

lánstími

Lengd skuldabréf/lánasamnings. Sá tími sem tekur að greiða
lánið að fullu.
Segir til um hvenær höfuðstóll skuldabréfs skuli vera endurgreiddur að fullu, eða lok lánstíma. Dæmi: 10. janúar 2007.
Lánstími skuldabréfa getur verið allt frá nokkrum mánuðum og
upp í 30 til 40 ár.

lántaka

Samningur viðskiptamanns við lánastofnun (banka) um lán.
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lántakendur
Þeir sem taka lán.

lántökugjald

Gjald sem er tekið við lánveitingu og er ákveðið prósentugjald
af lánsfjárhæðinni.

lánveiting

Það að veita lán til viðskipamanna.

Leifsklúbbur

Fríðindaklúbbur fyrir aldurshópinn 6–13 ára. (Landsbankinn)

léttgreiðslur

Samningur sem gerður er milli seljanda og kaupanda (korthafa
Visa) á einhverri vöru, til allt að 36 mánaða. (Visa)

LIBID

Skammstöfun sem stendur fyrir London Interbank Bid Rate.
Sjá einnig: LIBOR, REIBID, REIBOR

LIBOR

Skammstöfun sem stendur fyrir London Interbank Offered
Rate. Hún vísar til þeirra vaxta sem bjóðast á lánum á millibankamarkaði í London. Reiknaðir eru LIBOR-vextir fyrir nokkra af helstu gjaldmiðlum heims. Sem dæmi má nefna að
þann 24. febrúar 2005 voru LIBOR-vextir til eins mánaðar í
evrum 2,10%, í pundum 4,85% og í dollurum 2,67%. Einnig
eru reiknaðir LIBOR-vextir miðað við annan lánstíma, allt frá
einum degi til árs. Vextirnir eru gefnir upp á ársgrundvelli. Þótt
vextirnir séu reiknaðir út miðað við kjör í London þá er stuðst
við þá víðar.
Sjá einnig: REIBID, REIBOR, LIBID

listaverkalán

Vaxtalaus lán frá SPK til kaupa á listmunum. (Sparisjóður
Kópavogs)

Lífeyrisauki

Viðbótarlífeyrissparnaður hjá KB banka sem bundinn er til 60
ára aldurs. Fjölbreytt ávöxtunarleið sem veitir innlent og erlent
skattalegt hagræði. Mótframlag kemur frá launagreiðanda. (KB
banki)

Lífeyrisbók

Lífeyrisbók er ætluð þeim sem fá reglulega greiddan lífeyri svo
sem barnabætur, ellilífeyri, örorkubætur, eftirlaun, makalífeyri o.s.frv. Innborganir á lífeyrisbók þurfa að berast bankanum
beint frá lífeyrissjóði eða Tryggingastofnun ríkisins. Fé í lífeyrisbók er óbundið eins og á almennri bók en ber talsvert hærri
vexti. (Alþýðubankinn hf.)

Lífeyrisbók, óverðtryggð

Samningur um geymslu á fé til langs tíma gegn greiðslu vaxta.
Óverðtryggð lífeyrisbók hentar vel þeim sem vilja ávaxta
viðbótarlífeyrissparnaðinn sinn á einföldu og öruggu sparnaðarformi og forðast sveiflur í ávöxtun. (Landsbankinn)

Lífeyrisbók, verðtryggð

Samningur um geymslu á fé til langs tíma gegn greiðslu vaxta.
Verðtryggð lífeyrisbók hentar vel þeim sem vilja ávaxta viðbótar
lífeyrissparnað sinn á einföldu og öruggu sparnaðarformi og
forðast sveiflur í ávöxtun. (Landsbankinn)

Lífeyrisreikningur

Verðtryggður reikningur hjá Íslandsbanka ætlaður fyrir lífeyrissparnað. Reikningurinn er laus við 60 ára aldur reikningseiganda og greiðist innstæðan út frá upphafi úttekta og þar

til reikningseigandinn verður 67 ára. Enginn eignarskattur er
greiddur af inneign og inneignin er ekki framtalsskyld. Ekki er
heldur greiddur fjármagnstekjuskattur af vaxtatekjunum. Hins
vegar er greiddur tekjuskattur af útborgunum. (Íslandsbanki)

lífeyrissjóðsiðgjald

Greiðsla í lífeyrissjóð eða til vörsluaðila lífeyrissparnaðar. Yfirleitt er iðgjaldi skipt í tvennt og greiðir launþegi annan hlutann og launagreiðandi hinn. Iðgjöld eru greidd af launum fyrir
skatta eða m.ö.o. iðgjöldin eru greidd til lífeyrissjóðs eða vörsluaðila áður en tekjuskattur og útsvar eru dregin af launum.

lífeyrissjóður

Sjóður sem tekur við iðgjaldi til greiðslu lífeyris vegna elli til
æviloka, örorku eða andláts samkvæmt nánari ákvæðum í I., II.
og III. kafla laga nr. 129/1997 og hefur starfsleyfi samkvæmt
þeim lögum, starfar samkvæmt staðfestri reglugerð, sbr. lög nr.
55/1980, um starfskjör launþega og skyldutryggingu lífeyrisréttinda eða starfar samkvæmt sérlögum.

Lífeyrissjóður bankamanna

Lífeyrissjóður bankamanna er einn elsti lífeyristryggingarsjóður
landsmanna. Saga sjóðsins er samofin sögu Landsbanka Íslands
en með frumvarpi til laga um Landsbankann árið 1919 var
lagt til að stofnaður yrði sjóður fyrir starfsmenn bankans, sambærilegur við nýstofnaðan Lífeyrissjóð embættismanna ríkisins. Í lögum um Landsbankann frá 28. nóvember 1919 er fyrst
minnst á eftirlaunasjóð fyrir starfsmenn bankans og er hann þar
nefndur styrktarsjóður. Þótt rekja megi upphaf sjóðsins til ársins 1919 er það þó ekki fyrr en á árinu 1924 sem stofnféð er
lagt fram og fyrsti fundur stjórnar eftirlaunasjóðsins er haldinn
6. júní 1929. Líklegt er að orsök þessara tafa hafi verið sífelld
endurskoðun á lögum um Landsbanka Íslands á þessum árum
en lögin gengu loks í gildi 15. apríl 1928. Þá þegar var farið að semja drög að reglugerð fyrir sjóðinn sem síðan voru send
Félagi starfsmanna Landsbanka Íslands til umsagnar í nóvember
sama ár. Fjallað var um málið á fundi starfsmannafélagsins 20.
nóvember sem samþykkti drögin með nokkrum breytingum.
Hlutverk sjóðsins: Sjóðurinn hefur það hlutverk að sjá sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum fyrir lífeyri samkvæmt
ákvæðum samþykkta þessara. Lífeyrissjóðurinn er sjálfstæð stofnun undir eigin stjórn. Sjóðurinn tók við eignum og skuldbindingum eftirlaunasjóðs starfsmanna Landsbankans og Seðlabankans sem stofnaður var skv. 49. gr. laga nr. 10, 15. apríl 1928 og
tók til starfa 1. janúar 1929 og var í fyrstu kenndur við starfsmenn Landsbanka íslands. Nafn hans breyttist á ný með gildistöku samþykkta þessara. Heimili og varnarþing Lífeyrissjóðs
bankamanna er í Reykjavík.

Lífeyrissparnaður

Fullverðtryggt sparifé, háir raunvextir. Þessi reikningur er ætlaður fólki sem er 65 ára og eldra. Innstæðan er bundin og uppsagnarfrestur mismunandi eftir aldri eiganda, 3 til 9 mánuðir.
(Alþýðubankinn hf.)

Lífís – Fjárhagsvernd

Söfnunarlíftrygging hjá Landsbankanum sem sameinar líftryggingu og reglubundinn sparnað. (Landsbankinn)

Lífsval – lífeyrissparnaður

Fjárhagslegt öryggi eftirlaunaáranna er okkur öllum mikilvægt.
Flestir hafa tök á því að viðhalda eða auka lífsgæði sín við starfs-
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lok með því að hefja viðbótarlífeyrissparnað.
Helstu kostir Lífsvals: Mótframlag launagreiðanda. Engin
upphafsþóknun. Tekjuskattsfrestun. Sparnaðurinn erfist. Sveigjanleg starfslok. Fjármagns-, eigna- eða erfðaskattsfrelsi.
Valkostir Lífsvals: Lífsval – Verðtryggður sparnaður. Lífsval –
Skuldabréfaáhersla. Lífsval – Hlutabréfaáhersla. Lífsvalsleiðin –
sjálfvirk leið.
Með tímanum getur eign í viðbótarlífeyrissparnaði orðið veruleg því skiptir máli að byrja snemma. Gera má ráð fyrir að þáttur almannatrygginga í tekjum okkar minnki í framtíðinni og
því er enn mikilvægara að leggja reglulega til hliðar og mynda
þannig grunn að fjárhagslegu öryggi þegar starfsævinni lýkur.
(Sparisjóðurinn)

Lífsval – viðbótarlífeyrissparnaður

Fjárhagslegt öryggi eftirlaunaáranna er okkur öllum mikilvægt.
Flestir hafa tök á því að viðhalda eða auka lífsgæði sín við starfslok með því að hefja viðbótarlífeyrissparnað. Með viðbótarlífeyrissparnaði er átt við: framlag launþega (hámark 4% af heildarlaunum) framlag launagreiðanda (allt að 2% af heildarlaunum). Með tímanum getur þessi eign orðið veruleg, því skiptir máli að byrja snemma. Gera má ráð fyrir að þáttur almannatrygginga í tekjum okkar minnki í framtíðinni og því er enn
mikilvægara að leggja reglulega til hliðar og mynda þannig
grunn að fjárhagslegu öryggi þegar starfsævinni lýkur.
Helstu kostir Lífsvals: Mótframlag launagreiðanda, tekjuskattsfrestun, sparnaðurinn erfist, sveigjanleg starfslok, fjármagns-,
eigna- eða erfðaskattsfrelsi, vaxta- og barnabætur skerðast ekki,
möguleiki á sömu eða meiri lífsgæðum við örorku er hægt að fá
sparnaðinn greiddan. (Sparisjóðurinn)

líftrygging

Trygging sem greiðir nánustu vandamönnum eða öðrum tilnefndum rétthöfum bætur við fráfall hins tryggða. Líftrygging
er greidd út hvort sem dánarorsök er slys eða sjúkdómur. Líftryggingabætur eru greiddar út í einu lagi og eru skattfrjálsar.

Lífvernd

Launareikningur sem tryggir áframhaldandi tekjur ef til fráfalls
kemur, 70% launa til lögerfingja í 7 ár. Lífvernd inniheldur: launareikning, víðbótarlífeyrissparnað og líftryggingu. (Landsbankinn)

LÍN

Lánasjóður íslenskra námsmanna. Sjóðurinn veitir námslán
til framhaldsnáms, við skóla sem gera sambærilegar kröfur til
undirbúningsmenntunar og gerðar eru til háskólanáms hérlendis. Sjóðnum er heimilt að veita námslán til sérnáms. Lán er ekki
veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna.
Lán er ekki veitt til undirbúningsnáms né heldur til náms að
loknu doktorsprófi eða sambærilegu prófi. Gestanám er að öllu
jöfnu ekki lánshæft. Fjarnám getur verið lánshæft ef boðið er
upp á a.m.k. 75% nám miðað við reglubundið skólanám. Skilyrði til aðstoðar frá sjóðnum er að viðkomandi sé fjárráða og
hafi átt lögheimili á Íslandi í tvö ár samfellt fyrir upphaf þess
tímabils sem sótt er um námslán vegna eða átt lögheimili hér á
landi í þrjú ár af síðustu tíu árum fyrir upphaf tímabilsins. Hafi
námsmaður fullnýtt svigrúm sitt til lána á ákveðinni námsbraut
eða ákveðnu skólastigi telst frekara nám á viðkomandi námsbraut/skólastigi ekki lánshæft.
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LÍN-þjónusta
Framfærslulán Námufélaga Landsbanka Íslands í erlendri mynt.
Námsmenn erlendis með lánsloforð frá LÍN geta nú fengið
framfærslulán í erlendri mynt hjá Landsbankanum. Lánið er allt
að 100% af lánsloforði LÍN að gefnu tilliti til vaxta.
Helstu kostir eru: Engin gengisáhætta. Lægri vextir. Lægri
kostnaður. Bankaábyrgð í stað ábyrgðarmanna. Í stað þess að
tilnefna ábyrgðarmenn geta námsmenn samið um bankaábyrgð
á námslán hjá Landsbankanum.
Veiting lánaábyrgðar Landsbankans er háð því að umsækjandi
standist skilyrði um fjárhagsstöðu og skilvísi. Fyrir veitta ábyrgð
þarf lántakandi að greiða 350 kr. afgreiðslugjald og 2,5%
ábyrgðargjald. Greiðslan er miðuð við heilt skólaár og kemur til
frádráttar við útborgun námsláns. Allir Námufélagar geta fengið framfærslulán gegn framvísun lánsáætlunar frá LÍN. Námufélagar fá mun hagstæðari kjör heldur en á almennum yfirdráttarlánum. Þeir geta fengið eigin þjónustufulltrúa sem sér um að
hækka lánið eftir því sem líða tekur á önnina. – Mánaðarlega
eða bara eins og hentar þér greiða einungis vexti af skuldastöðu
hvers dags en hámarksupphæð miðast við 100% af lánsáætlun
LÍN. Námufélagar geta fengið bankaábyrgð á námslánum sínum í stað þess að tilnefna ábyrgðarmenn. (Landsbankinn)

lokaður verðbréfasjóður

Verðbréfasjóður þar sem verslað er með eignarhluta eins og hver
önnur hlutabréf. Aðeins takmarkaður fjöldi hlutabréfa er fáanlegur hverju sinni þar sem lokaðir sjóðir auka hlutafé eingöngu
með sérstökum útboðum.

lota

Ein afgreiðsla í afgreiðslukerfinu.

lóda

Uppfæra eða endurræsa.

Lóðalán/framkvæmdalán
Þegar kemur að fjármögnun lóðar og húss er gott að vita af hagstæðri leið til fjármögnunar. Hjá SPV starfar hæft starfsfólk
sem er tilbúið til að upplýsa þig um hvernig hagkvæmast er að
standa að fjármögnuninni, allt frá lóðaúthlutun til fullbúins
húss. Lausn SPV felst í stigvaxandi fjármögnun í takt við framkvæmdahraða allt þar til verki lýkur. Allt að 100% lán fyrir lóðinni. Afborgunarlaust í allt 36 mánuði. Lántaki getur borgað lánið upp hvenær sem er. Lánað allt að 80% verkframvindu.
(Sparisjóður vélstjóra)

Lyf- og líftæknisjóðurinn

Rannsóknir lyf- og líftæknifyrirtækja leiða af sér nýja þekkingu
sem nýtist til framleiðslu sérhæfðra lyfja. Á sama tíma fer meðalaldur hækkandi í heiminum og eftirspurn eftir lyfjum fer vaxandi. Þróun nýrra lyfja er mjög kostnaðarsöm og getur tekið mörg ár og jafnvel áratugi og er því mjög mikilvægt að fjárfesta í verðbréfum lyfjafyrirtækja sem eru fjárhagslega traust
og búa yfir reynslu og þekkingu á þróun og markaðssetningu.
Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja taka þátt í miklum vexti
í lyf- og líftæknigeiranum á komandi árum án þess þó að taka
mikla áhættu í nýjum óskráðum fyrirtækjum. Ávöxtun sveiflast í samræmi við markaðsvirði undirliggjandi verðbréfa í eigu
sjóðsins. Sjóðurinn miðar frammistöðu sína við alþjóðlega vísitölu heilbrigðismála (MSCI New Global Industry Indices Word
Health CaRe, MSGUHC).

Ávinningur: Fagleg sjóðastjórnun. Fjárfestingartækifæri sem aðeins stórir fjárfestar hafa aðgang að. Skjót viðbrögð við breyttum
markaðsaðstæðum. Meiri áhættudreifing en ef fjárfest er í einstökum verðbréfum. Arðgreiðslum er ráðstafað til fjárfestinga.
Enginn binditími. Skattamál. Fjármagnstekjuskattur greiðist
af ávöxtun bréfa í sjóðnum. Bréfin veita ekki rétt til lækkunar tekjuskatts. Sjóðurinn er langtímafjárfestingarkostur (3–5 ár).
(Sparisjóðurinn)

Markaðsbréf 1

Lífeyrissparnaður Landsbankans hjálpar fólki að nýta hvert
tækifæri sem gefst til að byggja upp fjárhagslegt sjálfstæði og
tryggja þann lífsstíl sem það vill njóta þegar það sest í helgan
stein. (Landsbankinn)

Markaðsbréf 2

lögbundinn lífeyrissjóður

lögfræðikostnaður

Kostnaður sem verður til hjá lögfræðingum vegna innheimtu
o.þ.h.

M

makalífeyrir
Lífeyrissjóðir greiða makalífeyri til maka látins sjóðfélaga til að
milda fjárhagslegt áfall fjölskyldunnar. Makalífeyrir er aldrei
greiddur skemur en í 24 mánuði en hafi makinn barn yngra en
18 ára á framfæri sínu, sem sjóðfélaginn hafði áður á framfæri
sínu eða ef makinn er a.m.k. 50% öryrki og yngri en 67 ára,
skal fullur makalífeyrir greiddur á meðan það ástand varir. Sumir lífeyrissjóðir greiða makalífeyri til æviloka. Fjárhæð makalífeyris er a.m.k. 50% af áunnum örorkulífeyri viðkomandi sjóðfélaga við andlátið miðað við 100% örorku. Ef sjóðfélaginn var
virkur sjóðfélagi við andlátið er auk þess reiknað hvaða réttindi
hann hefði áunnið sér miðað við áframhaldandi greiðslur til
starfsloka og hækka makalífeyrisréttindin í samræmi við það.

manual

Að gera eitthvað manual merkir að gera eitthvað handvirkt.

mark.is (www.mark.is)

Mark.is er tilboðsmarkaður á Internetinu með óskráð hlutafélög.
Með tilboðsmarkaði er átt við svæði þar sem hægt er að setja fram
kaup- eða sölutilboð á hlutabréfum þeirra félaga sem skráð eru
þar. Fjölda þessara félaga á mark.is fer ört fjölgandi og væntanlegar eru fastmótaðri reglur varðandi feril viðskipta með slík óskráð
hlutabréf en frumvarp liggur fyrir á Alþingi í þessu sambandi.
Athygli skal vakin á því að einstaklingum er ekki heimilt að
stunda viðskipti með slík hlutabréf og því er aðgangur að vefnum
takmarkaður við verðbréfafyrirtækin og miðlara þeirra eða svokallaða fagfjárfesta. Þessi takmörkun er til staðar fyrir tilstilli Fjármálaeftirlitsins og vefurinn er starfræktur af fyrirtækinu Lánstraust hf.

markaðsáhætta

Áhætta sem skapast af verðbreytingum á hlutabréfamarkaðnum öllum. Ekki er hægt að losna við hana með því að eiga safn
hlutabréfa. Markaðsáhættu má rekja til ýmissa óvæntra atburða
og breytinga á ytri skilyrðum sem hafa áhrif á rekstur fyrirtækja
og þjóðarbúsins í heild. Markaðsáhætta er þannig áhættan sem
er fólgin í því að eiga bréf á tilteknum markaði, sbr. Nasdaq
(USA), FTSE (UK) og Verðbréfaþing Íslands. Efnahagsástand
í hverju landi fyrir sig segir ágætlega til um þá markaðsáhættu
sem er fólgin í fjárfestingu þarlends markaðar.

Markaðsbréf Landsbankans 1 eru fyrir þá sem vilja ná góðri
ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta á
skuldabréfamarkaði án þess að þurfa að fylgjast með gjalddögum vaxta og afborgana, útdrætti húsbréfa og lokagjalddögum
einstakra skuldabréfa o.s.frv. Stefna sjóðsins er að fjárfesta nær
eingöngu í mjög markaðshæfum skuldabréfum og skal hlutfall ríkistryggðra skuldabréfa aldrei fara niður fyrir 60%. Líftími
Markaðsbréfa 1 er 2,5 ár. (Landsbankinn)
Markaðsbréf Landsbankans 2 eru fyrir þá sem vilja ná góðri
ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta á
skuldabréfamarkaði án þess að þurfa að fylgjast með gjalddögum vaxta og afborgana, útdrætti húsbréfa, lokagjalddögum einstakra skuldabréfa o.s.frv. Stefna sjóðsins er að fjárfesta nær eingöngu í mjög markaðshæfum skuldabréfum og skal hlutfall ríkistryggðra skuldabréfa aldrei fara niður fyrir 60%. Líftími þeirra
bréfa, sem sjóðurinn fjárfestir í, er 4–7 ár. Meðallíftími sjóðsins
er 5,5 ár. (Landsbankinn)

Markaðsbréf 3

Markaðsbréf Landsbankans 3 eru fyrir þá sem vilja ná góðri
ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta á
skuldabréfamarkaði án þess að fylgjast með gjalddögum vaxta
og afborgana, útdrætti húsbréfa, lokagjalddögum einstakra
skuldabréfa o.s.fr. Stefna sjóðsins er að fjárfesta nær eingöngu í
mjög markaðshæfum skuldabréfum og skal hlutfall ríkistryggða
skuldabréfa aldrei fara niður fyrir 60%. Líftími þeirra bréfa,
sem sjóðurinn fjárfestir í, er 7–10 ár. Meðalbinditími sjóðsins er
8,5 ár. (Landsbankinn)

Markaðsbréf 4

Markaðsbréf Landsbankans 4 eru fyrir þá sem vilja ná góðri
ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta á
skuldabréfamarkaði án þess að þurfa að fylgjast með gjalddögum vaxta og afborgana, útdrætti húsbréfa, lokagjalddögum einstakra skuldabréfa o.s.frv. Stefna sjóðsins er að fjárfesta nær eingöngu í mjög markaðshæfum skuldabréfum og skal hlutfall ríkistryggðra skuldabréfa aldrei fara niður fyrir 60%. Líftími þeirra
bréfa, sem sjóðurinn fjárfestir í, er að lágmarki 10 ár. Meðallíftími sjóðsins er 11,5 ár. (Landsbankinn)

markaðshlutdeild

Hlutdeild fyrirtækis á markaði á tilteknu sviði.

markaðslína

Línan sem sýnir tengslin milli ávöxtunar og áhættu í CAPMlíkaninu (Capital Asset Pricing Model). Jafnan fyrir þessa markaðslínu er þessi: rs = rf + ß(rm - rf ) rs: sú ávöxtun sem fjárfestir
fer fram á miðað við ákveðið hlutabréf rf: ávöxtun áhættulausra
verðbréfa (ríkisskuldabréf ) rm: meðalávöxtun ákveðins verðbréfamarkaðar, t.d. þróun Úrvalsvísitölu VÞÍ. ß: betagildi viðkomandi hlutabréfs.

Markaðsreikningur

Reikningur hjá KB banka þar sem hvert innlegg er bundið í 10
daga. Engin lágmarksinnstæða er á reikningnum og hámarksvextir eru óverðtryggðir. (KB banki)

Markaðsreikningur

Reikningur sem er bundinn í 10 daga, með stighækkandi
(þrepa)vöxtum eftir innstæðu. (Búnaðarbankinn)
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markaðsskuldabréf
Framseljanleg skuldabréf sem boðin eru einstaklingum og/eða
lögaðilum til kaups með almennu útboði þar sem öll helstu einkenni bréfa í hverjum flokki eru hin sömu, þ. á m. nafn útgefanda, fyrsti vaxtadagur og endurgreiðslu-, vaxta- og uppsagnarákvæði eftir því sem við getur átt. Þau ganga síðan kaupum og
sölum á eftirmarkaði.

markaðstengdur sjóður

Sjóður (verðbréfasjóður, séreignarsjóður) sem fjárfestir með
hlutlausum eignastýringaraðferðum í verðbréfum í sömu hlutföllum og hlutfall þeirra er á markaði. Markaðstengdir sjóðir
eru stundum kallaðir vísitölusjóðir.

markaðsverð

Það verð sem fjárfestar, markaðurinn, er tilbúinn að greiða fyrir ákveðið verðbréf. Markaðsverð er í raun nafnvirði bréfanna
margfaldað með því gengi sem um ræðir.

markaðsverðbréf

Framseljanleg hlutabréf og skuldabréf sem boðin eru einstaklingum og/eða lögaðilum til kaups með almennu útboði þar
sem öll helstu einkenni bréfa í hverjum flokki eru hin sömu.
Þau ganga síðan kaupum og sölum á eftirmarkaði.

markaðsvextir

Vextir sem eru í boði á verðbréfamarkaði hverju sinni fyrir peninga sem lagðir eru fram til ávöxtunar í ákveðinn tíma.

markaðsvirði

Heildarverðmæti flokks verðbréfa, t.d. heildarverðmæti hlutabréfa í ákveðnu fyrirtæki eða heildarverðmæti hlutabréfa á
ákveðnum markaði, t.d. þeim íslenska. Í orðinu felst sú staðreynd að verðmæti viðkomandi verðbréfa felst í þeim fjármunum sem kaupendur eru tilbúnir að greiða fyrir viðkomandi bréf.

Markbréf

Sjóður hjá KB banka sem fjárfestir í blönduðu safni verðbréfa,
aðallega í skuldabréfum útgefnum af íslenska ríkinu en auk þess
í bréfum útgefnum af fjármálastofnunum, fyrirtækjum, sveitarfélögum og veðskuldabréfum. Þetta er meðallangur sjóður sem
er að jafnaði verðtryggður að meirihluta. Sjóðurinn er lokaður,
ekki er lengur tekið við nýjum viðskiptavinum. Sjóðfélagar geta
innleyst hlutdeildarskírteini sín hvenær sem er á opnunartíma
KB banka. (KB banki)

MasterCard-ferðaávísun

Ávísun til handhafa MasterCard-gullkreditkorta til að greiða
inn á eina pakkaferð hjá flestum söluaðilum ferða á Íslandi.
Við stofnun á MasterCard-gullkreditkorti fær korthafi 5.000
kr. ferðaávísun en eftir það er upphæð ávísunarinnar tengd
veltu innanlands og er hægt að safna í allt að tvö ár. Ávísunina
er hægt að nota til að greiða inn á eina pakkaferð hjá flestum
helstu söluaðilum ferða á Íslandi. (KB banki)

MasterCard Plús

Fyrirfram greitt kreditkort sem sameinar það besta við debetog kreditkort. MasterCard Plús er eins og önnur kreditkort
nema að í stað úttektarheimildar kemur innborgun. Hverju
korti fylgir reikningur sem leggja má inn á eftir þörfum og er
hægt að nota kortið þegar nóg er fyrir úttektum. Þau MasterCard-plúskort sem SPRON býður upp á er Atlas, Atlas-gull og
ISIC.
MasterCard Plús er hægt að nota til að greiða fyrir vöru eða
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þjónustu, versla á netinu og taka út úr hraðbanka alls staðar þar
sem hægt er að nota MasterCard-kort. Í raun er hægt að gera
allt sem ekki felur í sér lán til korthafa en skiljanlega er ekki
hægt að gera raðgreiðslur, léttgreiðslur eða greiðsludreifingu né
setja á kortið boðgreiðslur eða framlag. Þegar bókuð er gisting
eða bílaleigubíll erlendis er nær alltaf beðið um kreditkort. Þá
kemur MasterCard Plús sér vel. MasterCard Plús er ekki merkt
sérstaklega heldur lítur út eins og önnur MasterCard-kort, t.d.
Atlas eða ISIC. Því fylgja líka sömu gjöld, fríðindi og ferðatryggingar og öðrum kortum sömu tegundar. (SPRON)
Sjá einnig: Atlas-gullkort, Atlas-kort, ISIC-kreditkort

meðalávöxtun

Krafa sem fjárfestir gerir til ávöxtunar (ca 4–7%) á fé sínu.

meðalvextir

Meðaltal ávöxtunarkröfu á tilgreindum verðbréfum eða
verðbréfamarkaði.

miðlari

Sá aðili sem er milliliður í viðskiptum á verðbréfamarkaði.
Undir þessa skilgreiningu falla starfsmenn verðbréfafyrirtækja
sem koma saman kaup- og sölutilboðum fyrir hönd umbjóðenda sinna (viðskiptamanna). Þessir aðilar eru með próf sem
löggiltir verðbréfamiðlarar og fyrir þjónustu þeirra fær fyrirtæki
þeirra þóknun fyrir umsýsluna á verðbréfunum.

millibankamarkaður

Lokaður heildsölumarkaður með gjaldeyri, eingöngu Bandaríkjadollara. Sjá reglur um gjaldeyrismarkað. Seðlabanki Íslands
19. desember 1997.

millibankanefnd

Nefnd sem skipuð var skv. lögum nr. 70/1947. Hlutverk hennar var að ákveða hvaða innflutningsgreiðslur skyldu ganga fyrir
úthlutun gjaldeyris hjá bönkunum, „milli bankanna“.

millibankavextir

Vextir af millibankalánum.

milliinnheimta

Innheimta vanskila áður en mál er sent til lögfræðiinnheimtu.

Mitt kort

Debetkort frá Landsbanka Íslands þar sem korthafi getur valið
útlit á korti, t.d. sett inn eigin mynd. (Landsbankinn)

Mímir

Mímir er viðskiptamannakerfi Landsbankans fyrir fyrirtæki.
Það safnar saman upplýsingum úr öðrum kerfum bankans og
birtir lykilatriði þeirra á samþjöppuðu formi. Það er líka skráningarkerfi fyrir samskipti, útlánatillögur og -ákvarðanir, ársreikninga, trygginga, tengsl viðskiptamanna, skjöl og fleira. Það
er smíðað af upplýsingarvinnslu Landsbankans.

Money Gram

Nýlega var undirritaður samningur við Money Gram International um að sparisjóðirnir verði einkaumboðsaðilar fyrirtækisins á Íslandi. Money Gram er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir
sig í hraðsendingum á peningum milli fólks og eru umboðsaðilar þess í nánast öllum ríkjum veraldar. Fjöldi þeirra er nú um
60 þúsund talsins, í 155 löndum. (Sparisjóðurinn)

móðurtölva

Tölva í tölvuneti sem veitir notendum ýmsa þjónustu, veitir
t.d. aðgang að gagnasöfnum og stjórnar yfirleitt notkun netsins.

Mókollur
Sparibaukur frá Landsbanka Íslands. (Landsbankinn)

mótframlag

Iðgjald sem launagreiðandi greiðir á móti launþega í lífeyrissjóð eða til lífeyrissparnaðar. Ef um er að ræða lágmarksiðgjald
greiðir launagreiðandi yfirleitt 6% mótframlag gegn 4% iðgjaldi
launþega. Ef um er ræða viðbótariðgjald til lífeyrissparnaðar
greiðir launagreiðandi yfirleitt 2% mótframlag gegn 2% iðgjaldi
launþega.

MS-DOS

Stýrikerfi fyrir tölvur.

myntbreytingargjald

Þóknun fyrir breytingu á gjaldmiðli eða samsetningu á lánum í
erlendri mynt.

myntfótur

Undirstaða gjaldmiðils e-s ríkis.

myntkörfulán

Erlend óverðtryggð myntlán til allt að 40 ára. Ekki er gerð krafa
um 1. veðrétt í fasteign. Lántökugjald er 1%. Heimilt er að greiða
upp lánið án uppgreiðslugjalds. Lánið greiðist til baka með jöfnum
afborgunum Lánað allt að 80% af markaðsvirði fasteignar á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Önnur svæði eru háð mati á hverjum
tíma. Lágmarksupphæð 1 milljón krónur. Engin hámarksupphæð.
Lánað er bæði til íbúðarkaupa og til endurfjármögnunar.
Vakin er athygli á því að lánveiting getur verið samansett úr erlendri mynt og Frjálsu íbúðarláni í íslenskum krónum og getur lánið numið hæst 25 milljónir króna. Erlendu lánin eru óverðtryggð
en erlendur höfuðstóll tekur breytingum í samræmi við þróun erlendra gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni.
Grunnvextir myntlána eru LIBOR-vextir eins og þeir ákvarðast fyrir viðkomandi gjaldmiðil tveimur dögum fyrir upphaf hvers
vaxtatímabils. Vaxtaálag, sem tekur mið af veðsetningarhlutfalli,
bætist við grunnvexti. Með LIBOR-vöxtum (London Inter Bank
Offered Rate) er átt við vexti á millibankamarkaði í London eins
og þeir eru auglýstir kl. 11:00 að staðartíma í London og á BBAsíðu Reuters.
Þrjár myntkörfur eru í boði. Lántaki getur óskað eftir að breyta
myntsamsetningu á myntkörfu. Slíka beiðni þarf að senda hið
minnsta þremur bankadögum fyrir gjalddaga á láninu. Kostnaður
lántaka við myntbreytingu er kostnaður við skilmálabreytingu auk
mismunur á kaup- og sölugengi viðkomandi mynta. Hámarkslánshlutfall í hverri mynt er breytilegt eftir því hver myntin er og hvert
heildarlánshlutfallið er.
Ef lánshlutfall er 80% gæti lánveiting verið öll í evrumynt en að
hámarki 40% í dollaramynt. Vaxtaálag tekur mið af veðsetningarhlutfalli og bætist við grunnvexti. Vaxtaálag er á bilinu 1,0% til
1,8% ef láninu er þinglýst á 1. veðrétt. Ef veðsetningarhlutafall er
70% þá yrði álag alls 1,6%. Vextir m.v. myntkörfu 2 yrði þá alls
3,5%. Ef láni er þinglýst á síðari veðrétt, t.d. á eftir láni frá annarri
lánastofnun, og veðsetning er á bilinu 60%–70%, þá yrði vaxtaálag
alls 2,5% ofan á LIBOR-grunnvexti.
Með lánsumsókn þarf að fylgja: Verðmat frá löggiltum fasteignasala
eða kaupsamningur/kauptilboð. Greiðslukvittanir áhvílandi lána
og annarra lána. Ef lánsupphæð er hærri en 75% af markaðsvirði
fasteignar þarf viðkomandi að standast greiðslumat. (Frjálsi Fjárfestingarbankinn)

myntslátta
Peningaslátta, það er að búa til peninga. Stofnun sem slær
myntir. Sjá Opinber gjaldmiðill á Íslandi 2. útg. 2002. Seðlabanki Íslands.

N

nafnverð
Upphaflegt skráð verð t.d. á hlutabréfi.

nafnvextir

Vextir sem eru reiknaðir af óverðtryggðum höfuðstól t.d.
skuldabréfa. Með nafnávöxtun er átt við ávöxtun án tillits til
verðþróunar. Nafnávöxtun verðtryggðra skuldabréfa inniheldur
bæði nafnvexti og verðbætur.

nafnverð

Samheiti: nafnvirði
Bókfært eða skráð virði verðbréfa. Lögum samkvæmt skal telja
fram verðmæti hlutabréfa og annarra verðbréfa á nafnvirði
þeirra en ekki markaðsvirði.

nafnvirði

Nafnverð.

nafnvirði hlutafjár
Samanlögð upphæð útgefinna hlutabréfa í hlutafélagi. Nafnvirði hlutabréfs er sú fjárhæð sem er skráð á hvert einstakt útgefið hlutabréf. Til að fá markaðsverðmæti hlutabréfs er nafnverðið margfaldað með gengi hlutabréfsins.

nafnvirði skuldabréfs

Fjárhæð sem skráð er á hvert einstakt skuldabréf og segir til um
hve mikið útgefandinn skuldbindur sig til að endurgreiða eigandanum þegar kemur að lokum lánstímans. Nafnvirði skuldabréfs er stundum kallað höfuðstóll skuldarinnar en ofan á það
bætast svo yfirleitt vextir og verðbætur.

nauðasamningur

Samningur milli skuldara í greiðsluerfiðleikum og lánadrottna
hans um greiðslu skulda samkvæmt sérstöku samkomulagi sem
héraðsdómari þarf að leyfa og staðfesta.

nauðungarsala

Þau uppboð sem fara fram gegn vilja eiganda uppboðshlutar.

nálaprentari

Prentari þar sem punktamynstur er notað til þess að prenta stafi
og aðrar myndir.

Náman

Klúbbur hjá Landsbanka Íslands sem býður sérkjör fyrir námsfólk. (Landsbankinn)

Námslán

Námsmönnum, sem eiga rétt á láni frá LÍN, stendur til boða námsyfirdráttarlán. Ef tafir verða á námi er Sparisjóðurinn sveigjanlegur varðandi afborganir.
Námslokalán: Að loknu framhaldsnámi eiga námsmenn kost á náms
lokaláni. Lánið er einkum ætlað þeim sem standa í húsnæðiskaupum.
Námsmenn erlendis: Námsmenn sem eru erlendis í námi hafa
greiðan aðgang að námslánum sínum, ýmist með debetkorti,
heimabanka eða með því að fá námslánið sent á reikning í þeirra
í erlendum bönkum. (Sparisjóður Hafnarfjarðar)

Námslán í erlendri mynt

Lán ætlað nemendum erlendis. Tengist almennu lánshæfi hjá
LÍN. (SPRON)
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námslokalán
Lán til námsmanna við lok náms.

námsmannagjaldeyrir

Gjaldeyrissala til námsmanna.

Námsmannalína

Fjármálaþjónusta sem er sérstaklega sniðin að námsmönnum. Í
boði eru ýmis fríðindi og kjör. Námsmannalínan er fyrir námsmenn frá 16 ára aldri. Námsmönnum sem eru í lánshæfu námi
hjá LÍN stendur til boða að fá framfærslulán út á væntanleg
námslán. (Búnaðarbankinn)

Námsmannaþjónusta

Þjónusta hjá Sparisjóðnum sem sniðin er að þörfum námsmanna eftir því á hvaða skólastigi þeir eru.
Í Námsmannaþjónustunni er m.a. í boði frítt debetkort með
150 fríum færslum fyrir 12 ára og eldri, frítt kreditkort fyrir 16
ára og eldri, bóka- og námsstyrkir auk ýmissa tilboða.

Námsmenn

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins er til að aðstoða námsmenn
við að hafa yfirsýn og stjórn á fjármálunum svo að þeir geti alltaf verið að læra. Ýmis fríðindi fylgja Námsmannaþjónustunni,
s.s. alltaf frítt debetkort, frítt kreditkort fyrsta árið, hagstætt
tölvulán, 2 fyrir 1 í bíó á þriðjudögum. (Sparisjóðurinn)

Námsvild

Þjónusta Íslandsbanka sem sniðin er að fjármálaþörfum námsmanna sem eru 16 ára og eldri. Ýmis fríðindi fylgja Námsvild.
(Íslandsbanki)

Netáskrift

Viðskiptavinir Sparisjóðsins fá netáskrift án endurgjalds.

Netbílalán

Útlánsvextir: 10,90%, óverðtryggðir og breytilegir. S24 býður upp á netbílalán á hagstæðum kjörum. Einungis er hægt að
sækja um lánið í gegnum heimasíðu S24 og er öll þjónusta og
upplýsingar í kringum það í gegnum heimasíðu og netbanka
S24 þar sem þú getur m.a. skoðað stöðu lánsins og greitt af því.
S24 leggur áherslu á að halda kostnaði við lánið í lágmarki sem
gerir kleift að bjóða betri vexti og þannig létta greiðslubyrðina af láninu. Vextir á netbílaláni eru í dag 10,90% og eru þetta
óverðtryggðir vextir. Þegar vextir sambærilegra lána á markaðinum eru bornir saman er mikilvægt að rugla ekki saman óverðtryggðum- og verðtryggðum vöxtum.
Helstu kostir netbílalánsins: Breytilegir vextir. Betri vextir, aðeins
10,90%. Lægra lántökugjald, aðeins 0,9%. Lán til allt að 7 ára
(84 mánaða). Allt að 90% lán á nýjum bílum. Hægt að fá kostnað lánaðan. Hægt að greiða inn á lánið hvenær sem er. Engin lágmarksupphæð. Léttari greiðslubyrði. Hægt að skoða stöðu lánsins í gegnum netbanka. Óverðtryggðir vextir. Ef þú greiðir aukalega inn á lánið geturðu lækkað greiðslubyrði lánsins þar sem að
innborgunin fer inn á höfuðstól lánsins og lækkar þannig mánaðarlegar afborganir. Einnig getur þú borgað upp lánið hvenær
sem er án nokkurs aukakostnaðar. Þegar einstaklingar bera saman kostnað við að taka lán getur verið gott að bera saman „Árlega
hlutfallstölu kostnaðar“. Árleg hlutfallstala kostnaðar er allur sá
kostnaður sem þarf að greiða fyrir lánið, vextir, lántökugjald,
seðilgjald fyrir greiðsluseðla, þjónustugjöld o.fl. Þessi kostnaður
er mjög hagstæður á netbílaláninu, t.d. eru vextirnir og lántökukostnaður lægri, auk þess sem það eru lægri seðilgjöld. Því lægri
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sem þessi prósentutala er því hagkvæmara er að taka lánið.
Einstaklingar, 18 ára og eldri, eiga kost á að sækja um netbílalán. Einstaklingar sem ekki eru á vanskila- eða lokanaskrá hjá
S24 eða öðrum fjármálafyrirtækjum. Einstaklingar sem standa
undir greiðslubyrði vaxta og afborgana. Einstaklingar sem standast lánamat S24. Allir sem sækja um netbílalán verða að sækja
um í gegnum umsóknarferli S24. Þú sækir um í gegnum umsóknarferlið sem er að finna á heimasíðu S24. Miðað er við
að svar berist næsta virka dag eftir að sótt er um. Ef lánshæfismat þitt er í lagi færð þú lánsloforð frá S24 sem gildir í 2 vikur. Þegar lánsloforð liggur fyrir þarf viðskiptavinur að koma í
afgreiðslu okkar í Sætúni 1 þar sem hann skrifar undir lánið.
Þegar búið er að skrifa undir er lánið afgreitt. Ef lánið er í vanskilum tvo gjalddaga í röð er það sent í lögfræðilega innheimtu
fimmtán dögum eftir seinni ógreidda gjalddagann. (S24)

Netklúbbur Námunnar

Netklúbburinn er þægileg leið fyrir þá sem eru í Netklúbbnum. Námufélagar Landsbanka Íslands fá sendan tölvupóst þegar áhugaverðir þættir í þjónustu Námunnar eru kynntir, t.d. tilboð sem einungis þeim eru ætluð. (Landsbankinn)

Netlaunaseðlar

Rafrænir launaseðlar sem fyrirtækjum býðst að gefa út í Fyrirtækjabanka SPRON. Starfsfólk fær launaseðilinn sinn sendan í
hvaða heimabanka sem er og getur nálgast launaseðla þegar því
hentar, getur flett upp í dagsetningaröð og prentað þá út.

Netreikningur

Reikningar hjá sparisjóðunum þar sem viðskiptavinur afgreiðir sig sjálfur að öllu leyti. Þessa reikninga er einungis hægt að
stofna á Netinu. Öll umsýsla vegna þessara reikninga fer fram í
gegnum Heimabanka sparisjóðanna. Engin þjónustugjöld eða
aðrar þóknanir.

nettun

Nettunarþjónusta fer alltaf fram í einni mynt. Almennir fyrirvarar. Ekki er hægt að tengja inn erlend félög. Hefur áhrif á
færsluyfirlit reikninga. Í upphafi Nettunarþjónustu er reikningum breytt í svokallaða Nettunarreikninga og allir reikningar
þannig skilgreindir sem eiga að geta tengst þjónustunni í upphafi. Skilgreindar eru sjálfvirkar millifærslur á milli Nettunarreikninga. Hægt er að skilgreina færslur allt frá því að vera ein
færsla á mánuði upp í ótakmarkaðan fjölda innan dags. Skilgreiningar eru gerðar í samráði við Fyrirtækjasvið LÍ í upphafi
en notandi (stjórnandi) þjónustunnar getur breytt skilgreiningum eins og hentar. Hver Nettunarþjónusta getur fært færslur
einu sinni á dag. Með því að stofna aðra þjónustu með sama
regluverki er unnt að auka tíðni færslna innan dags.
Ein tegund Nettunarþjónustu er svokölluð nettun að núlli eða
tæming. Þjónustan virkar þannig að hún tæmir ákveðinn reikning eða ákveðna reikninga í ákveðinni mynt yfir á fyrirfram
skilgreindan viðtökureikning á ákveðnum tímapunkti.
Önnur tegund Nettunarþjónusta er svokölluð nettun að upphæð. Þjónustan virkar þannig að hún millifærir allt umfram
ákveðna upphæð af einum reikningi eða fleirum yfir á fyrirfram
skilgreindan viðtökureikning.
Þriðja tegund Nettunarþjónustu er svokölluð Nettun til baka
eða núllun (+/-). Þjónustan virkar þannig að hún skilur nettunarreikning alltaf eftir á núlli og flytur þannig fjármuni til baka

af skilgreindum viðtökureikningi ef reikningur fer í mínus innan dags.
Aðrar tegundir Nettunar: Fjórða tegund Nettunar er Nettun
fyrirfram skilgreindrar upphæðar. Þá er einnig hægt að Netta
í lok dags og færa sömu upphæð til baka að morgni en kerfið
man hverju það á að skila til baka.
Sjálfvirkni eða handvirkar færslur. Nettunarþjónusta getur verið sjálfvirk að öllu leyti og hægt er að setja upp ótakmarkaðan fjölda nettunarfærslna innan skilgreinds tímabils. Þjónustan getur einnig virkað þannig að skilgreindar nettunarfærslur
er ekki hægt að framkvæma nema á handvirkan hátt. Umsjónarmaður Nettunarþjónustu þarf þá að ýta á hnapp í Fyrirtækjabanka til að setja allar skilgreindar nettunarfærslur í gang. Hægt
er að hafa hluta nettunarfærslna sjálfvirkan á meðan annar hluti
er hafður handvirkur. Nettunarþjónusta býður stjórnendum
upp á umhverfi þar sem hægt er að stilla upp Nettunarþjónustu
eða afnema þjónustu á einfaldan hátt. Þá er hægt að koma skilaboðum áleiðis til umsjónarmanna Nettunarreikninga í hvert
skipti sem nettun á sér stað. (Landsbankinn)

Nettunarþjónusta í Fyrirtækjabanka

Nettunarþjónusta fer alltaf fram í einni mynt. Almennir fyrirvarar. Ekki er hægt að tengja inn erlend félög. Hefur áhrif á
færsluyfirlit reikninga. Í upphafi Nettunarþjónustu er reikningum breytt í svokallaða Nettunarreikninga og allir reikningar
þannig skilgreindir sem eiga að geta tengst þjónustunni í upphafi. Skilgreindar eru sjálfvirkar millifærslur á milli Nettunarreikninga. Hægt er að skilgreina færslur allt frá því að vera ein
færsla á mánuði upp í ótakmarkaðan fjölda innan dags. Skilgreiningar eru gerðar í samráði við Fyrirtækjasvið Landsbanka
Íslands í upphafi en notandi (stjórnandi) þjónustunnar getur
breytt skilgreiningum eins og hentar. Hver Nettunarþjónusta
getur fært færslur einu sinni á dag. Með því að stofna aðra þjónustu með sama regluverki er unnt að auka tíðni færslna innan
dags.
Ein tegund Nettunarþjónustu er svokölluð nettun að núlli eða
tæming. Þjónustan virkar þannig að hún tæmir ákveðinn reikning eða ákveðna reikninga í ákveðinni mynt yfir á fyrirfram
skilgreindan viðtökureikning á ákveðnum tímapunkti.
Önnur tegund Nettunarþjónusta er svokölluð nettun að upphæð. Þjónustan virkar þannig að hún millifærir allt umfram
ákveðna upphæð af einum reikningi eða fleirum yfir á fyrirfram
skilgreindan viðtökureikning.
Þriðja tegund Nettunarþjónustu er svokölluð Nettun til baka
eða núllun (+/-). Þjónustan virkar þannig að hún skilur nettunarreikning alltaf eftir á núlli og flytur þannig fjármuni til baka
af skilgreindum viðtökureikningi ef reikningur fer í mínus innan dags.
Fjórða tegund Nettunar er Nettun fyrirfram skilgreindrar upphæðar. Þá er einnig hægt að Netta í lok dags og færa sömu upphæð til baka að morgni en kerfið man hverju það á að skila til
baka. Nettunarþjónusta getur verið sjálfvirk að öllu leyti og
hægt er að setja upp ótakmarkaðan fjölda nettunarfærslna innan skilgreinds tímabils. Þjónustan getur einnig virkað þannig að
skilgreindar nettunarfærslur er ekki hægt að framkvæma nema á
handvirkan hátt. Umsjónarmaður Nettunarþjónustu þarf þá að
ýta á hnapp í Fyrirtækjabanka til að setja allar skilgreindar nett

unarfærslur í gang. Hægt er að hafa hluta nettunarfærslna sjálfvirkan á meðan annar hluti er hafður handvirkur. Nettunarþjónusta býður stjórnendum upp á umhverfi þar sem hægt er
að stilla upp Nettunarþjónustu eða afnema þjónustu á einfaldan hátt. Þá er hægt að koma skilaboðum áleiðis til umsjónarmanna Nettunarreikninga í hvert skipti sem nettun á sér stað.
(Landsbankinn)

netyfirlit

Með netyfirliti býðst viðskiptavinum að velja á milli þess að fá
yfirlit yfir reikninga senda í Heimabankann sem netyfirlit í stað
þess að fá þau send heim eins og hingað til hefur tíðkast. (Sparisjóðurinn)

neyðarfé

Fé sem kreditkorthafi fær til að bjarga sér ef kort hans glatast.

neyðarkort

Kreditkort sem korthafi fær sent með hraðsendingu ef hann
hefur glatað korti sínu í útlöndum.

Neyslusparnaður

Ein af sparnaðarleiðum Glitnis.
Neyslusparnaður er almennt hugsaður sem sá sparnaður sem
mætir afgangi, þ.e. að fyrst sé lögð áhersla á varasparnað og
langtímasparnað áður en lagt er í neyslusjóð. (Glitnir)
Sjá einnig: Langtímasparnaður, Varasparnaður

neysluviðmiðun

Grundvöllur fjárhagsráðgjafar Ráðgjafarstofu er mánaðarleg
staða umsækjanda. Reiknaðar eru út heildarráðstöfunartekjur,
þ.e. ekki aðeins laun, heldur einnig vaxtabætur, húsaleigubætur,
meðlag, barnabætur og aðrar lífeyrisgreiðslur. Því næst er fundinn út framfærslukostnaður fjölskyldunnar og er miðað við svokallaða viðmiðunarneyslu Ráðgjafarstofu ásamt tölulegum upplýsingum um þekkta kostnaðarliði frá umsækjendum. Viðmiðunarneysla Ráðgjafarstofu er að norrænni fyrirmynd en aðlöguð að íslenskum aðstæðum. Fjárhæðirnar eru byggðar á heimilisbókhaldi 40 fjölskyldna í landinu sem færðu heimilisbókhald
yfir þriggja mánaða tímabil. Útgjöld þeirra voru síðan skoðuð þannig að einungis var tekið tillit til nauðsynlegra útgjalda
að mati Ráðgjafarstofu. Athugið að ef um rekstur bifreiðar er
að ræða bætast við 23.000 kr. á mánuði (fyrir utan tryggingaiðgjöld). (Ráðgjafarstofa heimilanna)
Sjá einnig: Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna

notendahandbók

Verkskjöl þar sem því er lýst hvernig nota á búnað.

númerabók

Bók þar sem keyptir víxlar eru skráðir í númeraröð.

númerator

Stimpill sem keyptir víxlar voru númeraðir með. Hægt var að
stilla hve oft sama númer átti að prentast.

núvirði

Útreikningur á því hvers virði peningagreiðslur sem fást í framtíðinni eru í dag miðað við ákveðna ávöxtunarkröfu. Fjármunir í dag eru meira virði en á morgun vegna verðbólgu og vegna
þess að hægt er að ávaxta fjármuni í dag til aukningar verðmætis þeirra á morgun.

Nýbyggingalán

Lánað er til einstaklinga og byggingaverktaka. Lánað er til
bygginga íbúðarhúsnæðis. Til íbúðarhúsnæðis teljast einbýlis-
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hús, raðhús, keðjuhús, tvíbýlishús, þyrpingar og fjölbýlishús. Hingað til hefur einungis verið lánað til byggingarframkvæmda á Stór-Reykjavíkursvæðinu, þ.e. Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kjalarnes, Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður. FFB er hins vegar tilbúinn að skoða hverja lánsumsókn
fyrir sig en eftirspurn og seljanleiki húsnæðis er skilyrði fyrir lánsloforði. FFB lánar allt að 65% af markaðsverði bygg
ingarframkvæmdanna, samkvæmt úttektum á hverjum tíma. Í
undantekningartilvikum getur FFB samþykkt að lána lántaka
allt að 80% af byggingarkostnaði byggingarframkvæmdanna á
tilgreindu byggingarstigi enda fari lánshlutfall aldrei upp fyrir 65% af áætluðu markaðsverði byggingarframkvæmdanna á
hverjum tíma. Tryggingar fara eftir umfangi framkvæmdanna.
Ef um er að ræða minni verk er þeim skipt upp í byggingarstig
og gefin út skuldabréf á hverju byggingarstigi fyrir sig, með
veði í byggingarframkvæmdunum. Hvert skuldabréf er til allt
að 5 ára. Í stærri verkum eru gefin út veðtryggingarbréf með
veði í byggingarframkvæmdunum eins og þær eru á hverjum
tíma og tryggingarvíxill að sömu fjárhæð. Veðtryggingarbréfin
hvíla á eigninni þar til skuldin hefur verið gerð upp við bankann. Vextir eru breytilegir og ákvarðast af FFB á hverjum tíma.
FFB er heimilt að breyta vöxtum til samræmis við þá vexti sem
gilda gagnvart nýjum sambærilegum og/eða hliðstæðum lánum.
(Frjálsi Fjárfestingarbankinn)

nýglæða

Að ferskja þær upplýsingar sem var verið að gera í SPAK (nýtt
vinnuumhverfi í bankakerfinu).

næturhólf

Hólf sem viðskiptamenn geta lagt inn í utan opnunartíma
bankanna.

O

O.C.R.
Skammstöfun fyrir Optical Character Reading; segulrönd á
tékkum og greiðsluseðlum.

obligo

Skuldbindendaskrá, spjaldskrá yfir skuldara á víxlum og allar
upplýsingar um skuldina.

OPEC

Samtök olíuútflutningsríkja. Organization of Petroleum Exporting Countries.

opinn verðbréfasjóður

Verðbréfasjóður sem almenningi er heimilt að kaupa/selja í að
vild. Stærð slíks verðbréfasjóðs breytist því í hlutfalli við fjárfestingar í honum eða það magn sem almenningur fjárfestir í honum.

Opni tilboðsmarkaðurinn

Samheiti: OTM
Vettvangur fyrir skráningu á verði hlutabréfa sem verslað er
með á eftirmarkaði á Íslandi en eru ekki skráð á Verðbréfaþingi
Íslands, svokölluð óskráð félög. Hlutafélög sem ekki eru skráð á
skipulegum tilboðsmarkaði eins og VÞÍ eru ekki bundin sömu
upplýsingaskyldu og þau sem þar eru skráð. Þetta gerir að verkum að minni upplýsingar eru til staðar varðandi mörg óskráð
félög og því meiri áhætta fólgin í hlutabréfum slíkra félaga. Einstaklingum er ekki heimilt að stunda viðskipti á Opna tilboðs-
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markaðinum heldur einungis verðbréfafyrirtækjum eða svokölluðum fagfjárfestum.

Orlofsreikningar

Bankinn býður stéttarfélögum og launagreiðendum samninga
um innheimtu og vörslu orlofsfjár samkvæmt lögum um orlof frá 1. maí 1988. Sérstakur orlofsreikningur er stofnaður fyrir hvern launþega. Orlofsreikningarnir eru verðtryggðir og bera
auk þess vexti sem samið er um fyrir hvert orlofsár. Orlofsárið
er frá 1. maí til 30. apríl. Orlofið ásamt vöxtum og verðbótum
er greitt út á tímabilinu 15. maí til 15. september, þ.e. eftir lok
hvers orlofsárs. (Samvinnubankinn)

Orlofsreikningur

Verðtryggður vörslureikningur fyrir orlofsfé. (SPRON)

Outlook

Tölvupóstkerfi.

Ó

óráðstafað eigið fé
Hagnaður sem ekki er greiddur út í arð til hluthafa.

óskráð hlutabréf

Hlutabréf þeirra hlutafélaga sem eru ekki skráð hjá skipulegri
kauphöll. Dæmi um skipulega kauphöll er VÞÍ.

óskráð hlutafélög

Óskráð félög eru þau hlutafélög sem eru ekki skráð í skipulegri
kauphöll verðbréfa eins og VÞÍ. Útskýring á opna tilboðsmarkaðinum gæti einnig skýrt merkinguna. Aðalatriðið er að félögin
eru ekki lögbundin sömu upplýsingaskyldu eins og þau hlutafélög sem eru skráð á VÞÍ. Þetta gerir það að verkum að verðmyndun og skilvirkni markaðarins verður minni fyrir vikið og
því talsvert meiri áhætta fólgin í viðskiptum með slík hlutabréf.
Á Íslandi fer mikið af viðskiptum fram með slík verðbréf á tilboðsvefnum www.mark.is.

P

Paddington bangsi
Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Pascal

Heiti á æðra forritunarmáli.

Peningabréf

Markmið Peningabréfa Landsbankans er að gefa einstaklingum, fyrirtækjum, sveitarfélögum og öðrum stærri fjárfestum
tækifæri til að ná góðri ávöxtun jafnvel þótt fjárfest sé til mjög
skamms tíma. Peningabréf Landsbankans eru alltaf laus til útborgunar. Með kaupum í Peningabréfum Landsbankans ert þú
að tryggja þér hlutdeild í sérfræðiþekkingu sjóðsstjóra Landsbankans. (Landsbankinn)

peningamagn

Magn peninga í umferð innan hagkerfis.

Peningamarkaðssjóður

Verðbréfasjóður frá KB banka. Markmið með útgáfu Peningamarkaðssjóðs er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með
fjárfestingum í blönduðu safni verðbréfa. Aðallega er fjárfest
í víxlum og skuldabréfum til skamms tíma útgefnum af fjármálastofnunum, fyrirtækjum og íslenska ríkinu. Eignir Peningamarkaðssjóðs eru að mestu óverðtryggðar, líftími sjóðsins
er mjög stuttur og því er ekki að vænta mikilla sveifla á gengi

sjóðsins. Enginn binditími er í sjóðnum og enginn munur á
kaup- og sölugengi. Peningamarkaðssjóður er því ákjósanlegur
kostur fyrir fjárfesta sem vilja ávaxta fé í skamman tíma án mikillar áhættu. (KB banki)

Peningamarkaðsvíxlar

Víxlar seldir á markaði, vextir og ávöxtun tekur mið af ýmsum
þáttum á fjármálamarkað.

peningamarkaður

al annars mið af REIBID-vöxtum, þ.e. innlánsvöxtum á millibankamarkaði. Einn meginkostur Peningamarkaðsreiknings er
hve sveigjanlegir skilmálar hans eru. Aðeins 10 daga binding –
eftir það er hann alltaf laus til úttektar. Engin þjónustugjöld,
innlausnargjald eða aðrar þóknanir. Að auki njóta eigendur
Peningamarkaðsreiknings margháttaðrar þjónustu um leið og
þeir byggja upp traust viðskiptasamband. (Sparisjóðurinn)

porto

Fjármálamarkaður fyrir samninga til eins árs eða skemmri tíma
svo sem um millibankalán og ríkisvíxla.

provision

Það að fjármunum er komið í umferð en uppruna þeirra leynt.

prókúruhafi

peningaþvætti

persónutryggingar

Tryggingar í samvinnu SPRON og Alþjóða líftryggingafélagsins sem ætlaðar eru einstaklingum og fjölskyldum til að skapa
nauðsynlegan bakhjarl svo að þeim verði kleift að fást við áföll
án þess að hafa áhyggjur af framfærslu og afborgunum lána.
Sjálfstætt starfandi aðilar geta t.d. glatað tekjum sínum algjörlega ef veikindi eða slys eiga sér stað. Á einfaldan og áhrifaríkan
hátt getur rétt val persónutrygginga skapað þann bakhjarl sem
nauðsynlegur er. (SPRON)

PL/1

Heiti á æðra forritunarmáli.

Platínum

Reikningur sem ætlaður er þeim viðskiptavinum Íslandsbanka
sem eiga yfir 10 milljónir hjá bankanum og eru með mikil fjárhagsleg umsvif og þurfa mikla þjónustu. Með aðild að Platínum
njóta viðskiptavinir betri kjara hjá bankanum. (Íslandsbanki)

Platínum e2 vildarkort

Greiðslukort frá SPRON. Platínum e2 vildarkortið er það besta
sem þekkist og veitir fádæma tryggingavernd á ferðalögum auk
rýmri úttektarmarka en almennt gerist.
Kortið veitir 9 punkta af hverjum 1.000 krónum ásamt því að
veita 0,5% endurgreiðslu af innlendri veltu. Platínum e2 Vildarkortinu fylgir Priority pass og aðgangur að Saga Lounge þegar
flogið er með áætlunarflugi Icelandair. (SPRON)
Sjá einnig: Almennt e2 vildarkort, Gull e2 vildarkort

Platínum fyrirtækjaþjónusta

Þjónusta sem SPRON býður völdum fyrirtækjum og byggist
á gagnkvæmu trausti og samvinnu. Kappkostað er að uppfylla
ýtrustu þarfir viðskiptavina. Í boði er persónuleg þjónusta, sérhæfð þjónusta með frumkvæði og meiri samskiptum við viðskiptavini en áður hefur þekkst. (SPRON)

Platínukort

Greiðslukort frá MasterCard sem hefur mjög rúmar heimildir
og ferðatryggingar. (MasterCard)

Plúslán með ábót

Peningalán Útvegsbankans samkvæmt sérstöku samkomulagi.
(Útvegsbankinn)

PM-reikningur

Peningamarkaðsreikningur Sparisjóðsins ætlaður fyrirtækjum
og einstaklingum er afburðagóður kostur fyrir fyrirtæki sem
leita eftir hagkvæmri lausafjárávöxtun og einstaklinga sem vilja
njóta hárra vaxta peningamarkaðarins og öryggis og sveigjanleika sparireiknings. Lágmarksinnstæða á Peningamarkaðsreikningi er 250.000 kr. Vextir á Peningamarkaðsreikningi taka með-

Burðargjald.
Þóknun, kostnaður.
Aðili sem hefur leyfi til þess að gefa út ávísanir af tilteknum
tékkareikningi.

Q

Q-gildi
Q-hlutfall er hlutfall sölugengis og innra virðis. Það getur verið hærra en 1 til langs tíma litið og er það vegna þátta eins og
viðskiptavildar fyrirtækis og leiðtogahæfileika stjórnenda sem
koma ekki fram í efnahagsreikningi. Formúlan til útreiknings á
þessu hlutfalli er: gengi*nafnverð hlutafjár/eigið fé.
Sé þetta hlutfall hærra en 1 gefur það til kynna ýmsar væntingar fjárfesta á framtíðarhorfum fyrirtækisins og þeirra framtíðarspám. Mjög algengt er að tæknifyrirtæki og önnur áhættufyrirtæki séu með hátt Q-gildi en það er vegna lítils rekstrar í byrjun
sem mögulega margfaldast í framtíðinni og Q-gildið nær þannig jafnvægi til langs tíma. Sem dæmi má nefna að þegar gengi
deCODE var hvað hæst hérlendis, í kringum 60, hefur Q-gildið verið mjög hátt.

R

raðgreiðslur
Samningur sem gerður er milli seljanda og kaupanda á einhverri
vöru, til allt að 36 mánaða. (Visa)

rafreiknir
Tölva.

rafræn birting
Birting á reikningum, yfirlitum o.fl. í netbanka.

rafræn skráning verðbréfa

Rafræn skráning verðbréfa felur í sér að eign fjárfestis er færð til
eignar á sérstakan vörslureikning í stað eiginlegrar útgáfu verðbréfs. Þannig fær fjárfestir aldrei eiginlegt verðbréf í hendurnar
heldur er eign hans bókfærð á sérstakan vörslureikning hjá hlutlausum aðila. Nánar er hægt að skoða lög um rafræna skráningu
verðbréfa.

rafrænt yfirlit í netbanka

Í stað þess að fá yfirlit í pósti á pappír er yfirlit sent í netbanka
án þess að setja það á pappír.

raunávöxtun

Kaupmáttarbreyting fjár sem ber vexti. Ávöxtun yfir verðbólgu,
þ.e. ávöxtun umfram hækkun viðmiðunarvísitölu. Algengast er
að miða við vísitölu neysluverðs þegar raunávöxtun er reiknuð.

raungengi

Raungengi íslensku krónunnar er vísitala sem sýnir meðalverð
á íslensku krónunni gagnvart öðrum gjaldmiðlum eftir að tek-
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ið hefur verið tillit til þess að verðbólga er mismunandi í hverju
landi.

reikningslán

Kaupmáttarbreyting fjár sem ber ákveðna ávöxtun. Í verðbólgu
getur verðtrygging fjár verið nauðsynleg til þess að tryggja
kaupmátt fjárins til lengdar. (Seðlabanki Íslands)

reikningslánavextir

raunvextir

Ráðdeild

Tímarit Landsbankans um fjármál.

Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna
Markmið Ráðgjafarstofu. Er að hvetja til ráðdeildar og fyrirbyggjandi aðgerða í fjármálum m.a. með miðlun upplýsinga.
Þjónusta: Íbúar höfuðborgarsvæðis koma í viðtal við ráðgjafa á
skrifstofu Ráðgjafarstofunnar. Íbúum landsbyggðarinnar stendur einnig til boða að senda umsóknir um ráðgjöf í pósti og fá
tillögur sendar til sín. Símaráðgjöf á opnunartíma alla virka
daga. Hægt er að komast í beint samband við ráðgjafa í gegnum
netspjall Ráðgjafarstofu.

Ráðgjafinn

Kerfi fyrir PC-tölvur sem ætlað er að vera afgreiðslufólki til aðstoðar við greiðsludreifingu og þær sparnaðarleiðir sem henta
viðskiptavinum bankans.

RB

Reiknistofa bankanna.

REIBID

REIBID er skammstöfun fyrir Reykjavík Interbank Bid Rate.
REIBOR eru útlánsvextir en REIBID innlánsvextir.
Sjá einnig: LIBID, LIBOR, REIBOR

REIBOR

Lán í formi reiknings sem draga má á eftir þörfum líkt og um
tékkareikning væri að ræða.
Vextir af reikningslánum (dagvextir af notaðri heimild þ.e.
skuldastöðu pr. dag.)

Reiknistofa bankanna

Reiknistofa bankanna var stofnuð 1973 og hóf starfsemi í húsnæði Búnaðarbanka Íslands við Hlemm í ársbyrjun 1974. Undirbúningur að stofnun sameiginlegrar tölvuþjónustu fyrir banka
og sparisjóði hafði þá staðið síðan 1970. Á árinu 1975 hófst
vinnsla fyrsta bankaverkefnisins með tölvuvinnslu ávísana- og
hlaupareikninga. Í nóvember 1985 var tekið í notkun í Breiðholtsútibúi Landsbankans afgreiðslukerfi til sjóðsbókunar og
sjóðsuppgjörs og beinlínubókunar sparisjóðsreikninga svo og til
skráningar færslna í önnur verkefni Reiknistofunnar. Almenn
tenging afgreiðslustaða banka og sparisjóða við kerfið hófst í
janúar 1986. Samstarf um Reiknistofu bankanna markaði tímamót á sínum tíma. Aðdragandi að stofnun Reiknistofu bankanna var einkum sívaxandi notkun tékka í íslensku viðskiptasamfélagi og kallaði það á störf síaukins fjölda bankamanna við
skjalaskipti og bókun. Á sama tíma var tölvutæknin að ryðja
sér til rúms erlendis. Sameiginleg tölvuvinnsla gerði íslenska
bankakerfinu kleift að tileinka sér nýjustu tækni þeirra tíma og
grunnurinn var lagður að öflugustu og traustustu viðskiptakerfum nútímans.

rekstrarfélag

Sérstakt hlutafélag sem sér um rekstur verðbréfasjóða. Rekstrarfélög eru aðskilin frá vörslufélögum sem hafa með höndum umsjón og vörslu verðbréfasjóða.

REIBOR stendur fyrir Reykjavík Interbank Offered Rate og
táknar millibankavexti í krónum á Íslandi. REIBOR til 1 mánaðar eru þeir vextir sem bjóðast til mánaðar í senn á millibankamarkaði. (Millibankavextir í Reykjavík)
Sjá einnig: LIBID, LIBOR, REIBID

Rekstrarlán

Verðbréf Landsbankans bundin í skamman tíma. Enginn munur er á kaup og sölugengi bréfa þegar 40 dagar eru liðnir frá
kaupum. Með kaupum í Reiðubréfum Landsbankans ert þú að
tryggja þér hlutdeild í sérfræðiþekkingu sjóðsstjóra Landsbankans. (Landsbankinn)

rekstrarlán iðnaðar

Reiðubréf

reiðufé

Handbært fé.

reikningsár

Reikningsár er það tímabil sem er bókhaldsskylt hverju sinni skv.
gildandi lögum. Einstaklingum og fyrirtækjum er gert að skila
inn til hins opinbera sérstökum upplýsingum varðandi tekjur á
ákveðnu tímabili og eru hér mismunandi formkröfur. Almenn
fyrirtæki skila inn ársreikningum fyrir tímabilið 1. janúar – 31.
desember hvers árs og er þannig einnig farið með einstaklinga,
sbr. skattframtöl einstaklinga. Hins vegar eru stærri fyrirtæki yfirleitt með fyrirliggjandi svokölluð milliuppgjör en þá er verið að
gera grein fyrir rekstrarniðurstöðum smærri tímabila innan reikningsársins. Sum félög skila 12 mánaða uppgjörum á öðru tímabili, þ.e. fylgja t.d. kvótaári 1. september – 31. ágúst.

reikningsbanki

Banki þar sem reikningur viðkomandi er.

Lán Sparisjóðsins til rekstrar fyrirtækja. Fyrirtæki selur Sparisjóðnum samninga og nýtir andvirðið strax í daglegum rekstri.
Ýmist er um að ræða skammtíma- eða langtímafjármögnun.
Val er um fasta eða breytilega vexti, og óverðtryggða eða verðtryggða vexti. (Sparisjóðurinn)
Lán til iðnfyrirtækja út á samninga eða væntanlega framleiðslu.

rekstrarleiga

Leigusamningur á milli þriggja aðila, þ.e. leigutaka,
fjármögnunarfyrirtækis og seljanda bifreiðar eða tækis. Samningurinn byggist á því að fjármögnunarfyrirtækið leigir og skilar
síðan til seljanda í lok samningstíma. Fastar mánaðarlegar leigugreiðslur eru greiddar.

rekstrarvörulán

Lán til útgerðar o.fl. t.d. til að kaupa tómar tunnur, salt o.fl.

Rembours

Útgefandi víxils sem greiðist seljanda gegnum erlendan banka.

Rennan

Færiband frá afgreiðsludeild til gjaldkera.

renta

Vextir.

rentur

Vextir.

revidera

Yfirfara, endurskoða.
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revision
Endurskoðun.

ríkisábyrgð

Ábyrgð ríkissjóðs á t.d. láni eða samningi.

ríkisbréf

Óverðtryggt skuldabréf útgefið af ríkissjóði.

ríkisskuldabréf

Skuldabréf útgefin af ríkinu, t.d. Spariskírteini.

Ríkisverðbréfasjóður/langur

Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu
með því að fjárfesta einungis í skuldabréfum og víxlum með
ábyrgð ríkis. Stefnt er að því að meðallíftími sjóðsins sé á bilinu
4–7 ár. Slíkur meðallíftími hefur í för með sér nokkrar sveiflur á
gengi sjóðsins, allt eftir þróun ávöxtunarkröfu á markaði. Sjóðurinn hentar vel þeim fjárfestum sem vilja spara í 3 ár eða lengur og þola sveiflur í ávöxtun. (KB banki)

Ríkisverðbréfasjóður/millilangur

Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu
með því að fjárfesta einungis í skuldabréfum og víxlum með
ábyrgð ríkis. Stefnt er að því að meðallíftími sjóðsins sé á bilinu
4–7 ár. Slíkur meðallíftími hefur í för með sér nokkrar sveiflur á
gengi sjóðsins, allt eftir þróun ávöxtunarkröfu á markaði. Sjóðurinn hentar vel þeim fjárfestum sem vilja spara í 3 ár eða lengur og þola sveiflur í ávöxtun. (KB banki)

ríkisvíxill

Ríkistryggð skuldarviðurkenning til skamms tíma, óverðtryggð.

RPG

Heiti á forritunarmáli, sérstaklega ætluðu til þess að skrifa
skýrslur, búa til skrár og halda þeim við. RPG er skammstöfun
á Report Program Generator.

RS á innlánsreikning

Reglubundinn sparnaður á sparisjóðsbók hjá Landsbanka Íslands. (Landsbankinn)

runuvinnsla

Það að vinna verk úr gögnum eða vinna verk sem safnað er
saman fyrirfram þannig að notandi getur haft áhrif á vinnsluna
eftir að hún er hafin.

rúlla

Velta erlendum gjaldmiðlum yfir á íslenskar krónur.

S

S&P 500 vísitalan
Bandarísk hlutabréfavísitala sem mælir verðbreytingar á hlutabréfum í 500 bandarískum fyrirtækjum.

safnastýring

Samheiti yfir þær aðferðir sem notaðar eru við að breyta hlutföllum milli verðbréfaflokka í safni til þess að ná sem bestri ávöxtun.

Safnbréf–hlutabréf/skuldabréf

Sjóðasjóður sem fjárfestir í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum
Landsbankans sem fjárfesta í skuldabréfum og íslenskum hlutabréfum. Markmið Safnbréfa er að ná góðri ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar og auðvelda fólki í reglulegum langtímasparnaði kaup á innlendum skuldabréfa- og hlutabréfamarkaði.
Safnbréf–hlutabréf/skuldabréf henta einstaklega vel þeim sem
vilja spara reglulega til lengri tíma, vilja ná góðri ávöxtun og
dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta á innlendum

skuldabréfamarkaði sem og á innlendum hlutabréfamarkaði.
(Landsbankinn)

Safnbréf–innlend/erlend

Sjóðasjóður sem fjárfestir í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum
Landsbankans sem fjárfesta í skuldabréfum og íslenskum hlutabréfum. Einnig er fjárfest í erlendum sjóðum sem fjárfesta eingöngu í erlendum hlutabréfum.
Safnbréf–innlend/erlend henta einstaklega vel þeim sem vilja
spara reglulega til lengri tíma, vilja ná góðri langtímaávöxtun og
mikilli dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta á innlendum skuldabréfamarkaði, innlendum hlutabréfamarkaði og á erlendum hlutabréfamarkaði. Markmið Safnbréfa er að ná góðri
langtímaávöxtun og mikilli dreifingu verðbréfaeignar og auðvelda þannig fólki í reglulegum langtímasparnaði kaup á innlendum skuldabréfa- og hlutabréfamarkaði sem og erlendum
hlutabréfamarkaði. (Landsbankinn)

Safnlán

Reglubundinn sparnaður hjá Verslunarbankanum, tengdur lántökurétti. (Verslunarbankinn)

saldera

Finna nýja stöðu miðað við breytingu.

saldó

Staða á viðskiptareikningi viðskiptamanns plús eða mínus.

saldóskekkja

Myndast gat villa eða skekkja, þ.e. röng staða á viðskiptareikningi.

saldóskekkja í þríriti

Vill einhver hringja á lögregluna?
Notað í Búnaðarbanka.

salta

Geyma til næsta dags.

Sambandstíðindi

Fréttabréf sem gefið var út af Sambandi íslenskra bankamanna á
árunum 1978–1995 og dreift til allra félagsmanna.
Í þessu fréttabréfi voru kynnt viðfangsefni sem voru í gangi og
birtar stuttar klausur um málefni sem voru á döfinni hverju
sinni. Þessu riti var ýmist dreift sem fjölriti eða með faxi til allra
útibúa.

sambankalán

Lán þar sem að fleiri en ein fjármálastofnun sameinast um að
veita lán. Venjulega er einn aðili sem leiðir lánið.

Sammabók

Óbundinn sparireikningur með vöxtum og verðtryggingu.
(Samvinnubankinn)

Sammi

Sammi er sérsmíðaður sparibaukur fyrir Samvinnubankann og
fæst því hvorki í öðrum bönkum hér á landi né erlendis.
Nafnið hlaut Sammi í samkeppni meðal yngri kynslóðarinnar
og af 492 þátttakendum lögðu 177 til nafnið Sammi. Auk þess
sem aðalverðlaun voru veitt fengu allir þátttakendur viðurkenningarskjal og sparibauk að launum. Í tengslum við Samma býður bankinn sérstaka Sammabók sem er óbundinn sparireikningur með vöxtum og verðtryggingu. (Samvinnubankinn)

samningur

Samningur er gagnkvæm viljayfirlýsing sem skýrir frá skilyrtum
vilja aðstandenda varðandi tilgreind mál. T.d. er kaupsamning-
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ur fasteigna skilgreind tilfærsla eignarréttar á viðkomandi eign.
Slíkir samningar geta lýst yfir eignarrétti yfir ákveðnum verðmætum, ákveðið hvernig verðmætum skuli ráðstafað, kveðið á
um skyldur samningsaðila og í raun hvað sem er. Í lögfræði er
samningur skilgreindur sem samþykkt tilboð.

samningur um lífeyrissparnað

Samningur launþega við vörsluaðila lífeyrissparnaðar um að
láta draga allt að 4% af launum og greiða til vörsluaðilans inn á
ávöxtunarleið sem tilgreind er í samningnum. Vörsluaðilinn sér
um að senda launagreiðanda afrit af samningnum og er hann þá
skyldugur til að draga iðgjöldin frá launum og greiða til vörsluaðilans.

samþykki síðari veðhafa

Oft þarf að fá samþykki þeirra sem eiga veð fyrir aftan ef einhverjar breytingar eru gerðar, t.d. á skilmálum á lánum sem eru
með veðrétt á undan.

samvik

Tölfræðileg stærð sem er notuð til að mæla fylgni breytileika
stærða, t.d. að hve miklu leyti verð hlutabréfa í tveimur fyrirtækjum hreyfist saman. Hreyfist verð þeirra í sömu átt er sagt
að um jákvætt samband sé að ræða og öfugt. Samvik þetta er
mismunandi að styrkleika og mögulegt er fyrir fyrirtæki í sömu
atvinnugrein að vera nánast fullkomlega fylgjandi hvort öðru
hvað þetta varðar.

Sarpur

Samsafn síðustu reikninga sem unnið hefur verið með í AKkerfinu. Staðsett undir stöðu viðskiptamanns.

SD

Bókunarliður á gjaldkeravél – INN.

Seðlabanki Íslands

Banki sem sér um stjórn peningamála í landinu en rekur ekki
einstaklingsþjónustu eins og almennir viðskiptabankar. Seðlabankinn ákvarðar vaxtastig í landinu, ásamt því að grípa inn
í gjaldeyrismál þegar þörf krefur. Seðlabankinn hýsir einnig
gjaldeyrisforða landsmanna. Mikil upplýsingasöfnun fer fram
innan bankans en þær upplýsingar eru notaðar á mörgum sviðum hins opinbera við stjórn hagkerfisins.

seðlagjald

Kostnaður vegna greiðsluseðla eða gíróseðla.

seðlaútgáfa

Með lögum nr. 7, 4. maí 1922, var ákveðið að ríkisstjórnin
skyldi hlutast til um að Landsbankinn setti þá seðla í umferð er
nauðsyn krefði umfram seðlaútgáfu Íslandsbanka en honum bar
að draga inn seðla sína eftir vissum reglum. Með lögum nr. 48,
31. maí 1927, sem breytt var með lögum nr. 10, 15. apríl 1928,
var síðan ákveðið nánar um seðlaútgáfu Landsbankans. Er Íslandsbanki rann inn í Útvegsbanka Íslands hf. átti samkvæmt
15. gr. laga nr. 7, 11. mars 1930, að gera ráðstafanir til inndráttar á seðlum hans. Í júlí 1924 setti Landsbankinn fyrst seðla
í umferð samkvæmt lögunum frá 1922. Seðlabanki Íslands hefur einkarétt á að gefa út seðla og mynt á Íslandi,
líkt og seðlabankar í flestum löndum. Þegar Seðlabankinn var
stofnaður árið 1961 hlaut hann einkarétt til þess að gefa út
seðla en árið 1967 færðist rétturinn til útgáfu á mynt frá ríkissjóði til Seðlabankans.
Saga seðla- og myntútgáfu á Íslandi er þó mun lengri. Alls eru
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sjö fjárhæðir í seðlum og fimm fjárhæðir í myntum í gildi sem
lögeyrir á Íslandi. Hins vegar hefur hluti þessara peninga ekkert
verið látinn í umferð nýlega og er því hverfandi. Það gildir um
seðla sem eru að verðgildi hundrað krónur eða lægra.
Eftirtalinn lögeyrir er í gildi á Íslandi: Seðlar að fjárhæð kr.
5000, 2000, 1000, 500, 100, 50 og 10 og mynt að fjárhæð kr.
100, 50, 10, 5 og 1.
Seðlarnir eru hannaðir af Kristínu Þorkelsdóttur ásamt Stephen
A. Fairbairn. Myntin er hönnuð af Þresti Magnússyni. Undirskrift tveggja bankastjóra er á hverjum seðli. Á öllum seðlum er
vatnsmerki með andlitsmynd af Jóni Sigurðssyni forseta Alþingis. Seðlar og mynt eru ávísun á verðmæti og greiða þannig fyrir
viðskiptum. Peningar eru þannig nauðsynlegur þáttur í nútímahagkerfi þótt ýmis önnur greiðsluform hafi komið til sögunnar. Að jafnaði er talað um að peningar gegni þrenns konar hlutverki. Þeir eru greiðslumiðill, þ.e. greiða fyrir viðskiptum. Þá
eru þeir geymslumiðill, þ.e. hægt er að geyma verðmæti í peningum. Í þriðja lagi eru peningar mælieining, þ.e. með þeim er
mælt verðmæti hluta.

seðlavelta

Oft notað (ranglega?) um útistandandi fjárhæð seðla, þ.e. seðla í
almennri notkun í hagkerfinu.

seðlaveski

Veski fyrir peningaseðla.

segulband

Ræma með segulnæmu yfirborðslagi sem geyma má gögn á.

seljendamarkaður

Lýsing á ástandi markaðarins þar sem framboð á hlutabréfum er
mun meira en eftirspurn og verð þess vegna lækkandi.

sexan

Gírógeymslureikningur 0xxx-22-666666 notaður til þess að
færa á milli banka ýmsar færslur og leiðréttingar. Þessi reikningur er til í öllum bönkum.

Sér-bók

Sparireikningur hjá Alþýðubankanum.
Húftrygging sparifjár. Sér-bók er alveg sérstök en þó fyrir alla.
Stighækkandi vextir og samanburður við verðtryggða reikninga.
Vextir eru færðir til bókar þriðja hvern mánuð og hækka ef innstæðan er látin ósnert. Þetta gerist þrisvar þar til hámarksávöxtun er náð eftir 9 mánuði. Sér-bókin ber allt í senn: vexti, vaxtavexti, vaxtaviðbót og vaxtauppbót á ósnerta innstæðu ef verðtrygging reynist hærri en vextirnir. (Alþýðubankinn hf.)

séreignarsjóður (frjáls séreign)

Sjóður sem hefur heimild til að taka við viðbótariðgjöldum.
Í séreignarsjóði eru iðgjöld færð á reikning sjóðfélaga ásamt
vöxtum. Inneign er laus til úttektar við 60 ára aldur og skal þá
greidd út á sjö árum eða lengri tíma að vali sjóðfélaga eða rétthafa.

sérfræðingur

Starfsmaður sem þarf að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og hefur þekkingu til að sinna sérhæfðu starfi.

Silfurdebetkort

Debetkort í Silfurþjónustunni innan Vildarþjónustu Sparisjóðsins.
Debetkort sem hægt er að nota bæði hérlendis og erlendis, í
sparisjóðum, bönkum, hraðbönkum og verslunum. Margir

möguleikar eru í silfurdebetkorti. Veltu- og/eða launareikningur. Yfirdráttur. Ekkert heimildagjald. Lán án trygginga fyrir allt
að 400.000 kr. Ekkert árgjald af kortinu ef korthafi er í Vildarþjónustu Sparisjóðsins. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Vildarþjónusta, Silfurkreditkort, Silfurþjónusta

Silfurkreditkort

Kreditkort í Silfurþjónustu Vildarþjónustu Sparisjóðsins.
Kreditkort sem býður upp á marga möguleika í einu korti.
Korthafi getur haft það sem almennt kreditkort, veltikort eða
plúskort. Ferðatryggingar fylgja kortinu og söfnun ferðapunkta.
(Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Silfurdebetkort, Silfurþjónusta, Vildarþjónusta

Silfurþjónusta

Leið innan Vildarþjónustu SPH. Aðrar leiðir innan Vildarþjónustunnar eru Gullþjónusta og Eðalþjónusta.
Í Silfurþjónustunni er m.a. í boði lán án ábyrgðarmanna, 50%
afsláttur af árgjaldi Silfurkreditkorts, frítt Silfurdebetkort, sérkjör á fjármögnun bifreiða, afsláttur af kaupum í verðbréfasjóðum VSP og 25% afsláttur af lántökugjöldum. (Sparisjóðurinn)
Sjá einnig: Gullþjónusta, Eðalþjónusta

SÍB

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja. Samband íslenska
bankamanna, skammstafað SÍB, var stofnað 30. janúar 1935 og
er samband starfsmannafélaga í bönkum og fjármálastofnunum.
Félagsmenn aðildarfélaga eru með aðild sinni að þessum starfsmannafélögum jafnframt aðilar að SÍB. Á vinnustöðum þar
sem ekki er starfandi starfsmannafélag geta starfsmenn sótt um
beina aðild að SÍB.

SÍB-blaðið

Frá og með árinu 1996 hefur SÍB-blaðið verið málgagn Sambands íslenskra bankamanna. Fjöldi útgefinna blaða hefur farið fækkandi enda er upplýsingum í vaxandi mæli miðlað með
minni tilkostnaði gegnum vefsíðu SÍB sem er www.sib.is.
Sjá einnig: Bankablaðið

símabanki

Fjármálaþjónusta í gegnum síma, í dag aðallega GSM.

símgreiðslur

Greiðslur til útlanda sem eru sendar oftast í gegnum alþjóðlega
greiðslukerfið SWIFT.

símlykill

Kódi fyrir símgreiðslur á milli útibúa. (Dullykill)

SÍNE

landið. Þjónustusími bankanna 515 4444 unnt að millifæra, fá
stöðu og greiða greiðsluseðla. Greiðsluþjónusta þú sleppur við
að fara í bankann um hver mánaðamót til að greiða reikninga.
(Landsbankinn)

sjálfskuldarábyrgðarlán

Lán þar sem einstaklingur eða fyrirtæki ábyrgist greiðslu skuldar
annars aðila, þ.e. aðalskuldarans, sem sína eigin.

sjóðasjóður

Verðbréfasjóður sem dreifir áhættu með því að fjárfesta í öðrum
verðbréfasjóðum.

sjóðastjórnun

Sjóðastjórnun er sá háttur sem hafður er á við rekstur verðbréfasjóðs og þá stefnu sem tekin er í fjárfestingum. Yfirleitt er þessi
stjórnun í höndum viðkomandi sjóðsstjóra en ýmis háttur er
hafður hér á.

sjóðsstjóri

Sjóðsstjóri er sá einstaklingur sem fer með stjórn fjárfestingarstefnu ákveðins sjóðs. Sá tekur ákvarðanir varðandi hvaða fjárfestingarkosti skuli velja hverju sinni, fyrir hönd þeirra einstaklinga sem fjárfesta í sjóðnum sem slíkum. Yfirleitt er ekki um
beint samband sjóðsfélaga og slíks sjóðsstjóra að ræða.

sjóður

Þegar talað er um sjóði á verðbréfamarkaði er ýmist átt við
skuldabréfa- eða hlutabréfasjóði. Slíkir sjóðir eru reknir af fjármálafyrirtækjum, nú eða lífeyrissjóðum, og eru í raun ekkert
annað en venjulegt verðbréfasafn. Sjóðir eru þjónusta sem fyrirtækin bjóða einstaklingum til að dreifa áhættu sinni, með því
að fjárfesta í sérstaklega tilgreindum fyrirtækjum, sérstökum
tegundum fyrirtækja, sérstökum atvinnugreinum eða hreinlega
blöndu af öllum til samans. Eftir því sem þessi blanda er meiri
er hægt að fullyrða að einnig næst meiri dreifni á þá áhættu sem
í sjóðnum liggur. Þegar fjárfestir skráir sig í slíkan sjóð getur
hann að öllum líkindum nálgast upplýsingar varðandi fjárfestingarstefnu þess sjóðs og þannig metið hvar sínum fjármunum
er best varið. Skuldabréfasjóður felur í sér minni en stöðugri
ávöxtun heldur en hlutabréfasjóður og hentar því mögulega
áhættufælnum einstaklingum. Þeir áhættusæknari horfa aftur á móti meira á hlutabréfasjóði, sérstaklega sjóði innan tæknigeirans þar sem ávöxtunarmöguleikar eru meiri, en fela að sjálfsögðu meiri áhættu í sér. Oftast nær eru um einhverja blöndu
að ræða þó ”hreinir” skuldabréfa- og hlutabréfasjóðir séu einnig fyrir hendi.

Samband íslenskra námsmanna erlendis. Meginhlutverk SÍNE
er að gæta hagsmuna félagsmanna sinna og vera tengiliður
þeirra við þau stjórnvöld sem koma að kjörum SÍNE félaga hér
á landi. Á síðustu árum hefur þjónustan við tilvonandi félagsmenn, þ.e. námsmenn á leið út, vaxið mjög mikið og er orðin
stór þáttur í starfsemi félagsins.

Sjóður 10 – Úrval innlendra hlutabréfa (fjárfestingarsjóður)

Tíminn er dýrmætur og flest viljum við nota hann í annað en
að standa í biðröð til að greiða reikninga. Landsbankinn býður
fjölbreyttar þjónustuleiðir sem hafa það að markmiði að aðstoða
þig við að halda utan um fjármálin, ásamt því að spara tíma
og peninga. Einkabankinn öll almenn bankaviðskipti á netinu, hratt og örugglega. E*trade milliliðalaus verðbréfaviðskipti
á mörkuðum víða um heim. Hraðbankar staðsettir víða um

Sjóður 11 – Löng skuldabréf

sjálfsafgreiðsla

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða
lengur og þola frekar miklar verðsveiflur. Mælt er með því að
sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Þróun síðustu ára
sýnir að verð á innlendum hlutabréfum sveiflast mikið og niðursveiflur geta verið langar. (Íslandsbanki)
Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða
lengur og er mælt með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið á
bilinu 7 til 12 ár þannig að gengi sjóðsins er næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu en það leiðir til þess að sveiflur geta
verið miklar á gengi sjóðsins en jafnast út þegar til lengri tíma
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er litið. (Íslandsbanki)

Sjóður 1 – Íslensk skuldabréf

ingarinnar. Tryggingin greiðir einnig bætur ef börn hins tryggða
innan 18 ára aldurs greinast með alvarlegan sjúkdóm.

Sjóðurinn hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í eitt ár
eða lengur. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið á
bilinu 3 til 4 ár en gerir það að verkum að gengi sjóðsins sveiflast ekki mikið en alltaf má búast við tímabundnum lækkunum. (Íslandsbanki)

sjúkra- og slysatrygging

Sjóðurinn hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í tvö ár
eða lengur. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið á
bilinu 4 til 6 ár þannig að gengi sjóðsins er næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og það lækkað tímabundið. (Íslandsbanki)

sjúrnal

Sjóður 5 – Íslensk ríkisskuldabréf

Sjóður 6 – Aðallistinn

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða
lengur og þola miklar verðsveiflur. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Þróun síðustu ára sýnir að
verð á innlendum hlutabréfum sveiflast mikið og niðursveiflur
geta verið langar. (Íslandsbanki)

Sjóður 7 – Húsbréf

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í þrjú ár eða
lengur og er mælt með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið á
bilinu 6 til 12 ár þannig að gengi sjóðsins er næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu en það leiðir til þess að sveiflur geta
verið miklar á gengi sjóðsins en jafnast út þegar til lengri tíma
er litið. (Íslandsbanki)

Sjóður 9 – Peningamarkaðsbréf

Sjóðurinn hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í skamman tíma. Mjög stuttur meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins gerir það að verkum að ólíklegt er að gengi hans lækki verulega
sökum vaxtahækkunar. Sjóðurinn er því kjörinn til að ávaxta
fé í nokkrar vikur. Sjóðurinn hentar einnig sem hluti af stærra
verðbréfasafni til lengri tíma litið enda er ávöxtun á innlendum
peningamarkaði frekar há. Sjóðurinn leitast við að halda skuldaraáhættu og vaxtaáhættu í lágmarki en það gæti komið lítillega
niður á ávöxtun en á móti er eignasafnið traustara. (Íslandsbanki)

Sjóður 9 – Peningamarkaðsbréf

Sjóður 9 hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í skamman
tíma. Mjög lágur meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins gerir það
að verkum að ólíklegt er að gengi hans lækki verulega sökum
vaxtahækkunar. Markmið sjóðsins er að skila jafnri og stöðugri
hækkun eigna með fjárfestingu í víxlum, innlánum eða öðrum skammtímaverðbréfum útgefnum af íslenskum eða erlendum útgefendum. Skammtíma ríkisskuldabréf og ríkisvíxlar íslenska ríkisins og annarra ríkja innan OECD skulu að lágmarki
nema 30% af eignum sjóðsins. Útgefendur erlendra skuldabréfa
skulu hafa a.m.k. AA í lánshæfiseinkunn hjá Standard & Poors
eða sambærilega einkunn. Hlutfall skuldabréfa, víxla og innlána
íslenskra banka, fyrirtækja og sveitarfélaga má að hámarki vera
70% af eignum Sjóðs 9 á hverjum tíma. Meðaltími skuldabréfaeignar sjóðsins má að hámarki vera 1 ár. (Glitnir)

sjúkdómatrygging

Trygging sem greiðir eingreiðslubætur ef vátryggður greinist
með alvarlegan sjúkdóm sem er talinn upp í skilmálum trygg-

50

Trygging sem greiðir bætur vegna sjúkdóma og slysa. Fyrst um
sinn eru bæturnar í formi vikulegra dagpeninga en ef viðkomandi sjúkdómur eða slys leiðir til varanlegrar örorku fær hinn
vátryggði eingreiðslubætur. Hægt er að velja mismunandi biðtíma og bótatíma dagpeninga.
Strimill úr bókunarvélum.
Sjá einnig: abinn, jurnal

skammtímafjármögnun

Glitnir býður ýmsar leiðir í skammtímafjármögnun.
Skammtímafjármögnun – leiðir í boði:
Yfirdráttarlán á tékkareikningi fyrirtækisins – einfalt og sveigjanlegt lánsform. Hentug leið til að mæta skammtímasveiflum í
rekstrinum. Lán veitt út á safn viðskiptakrafna sem eru til innheimtu í Skilvís, innheimtuþjónustu Glitnis. Reikningslán sem
tekur mið af stöðu viðskiptakrafna fyrirtækisins á hverjum degi.
Fyrirtækið öðlast greiðan aðgang að fjármagni vegna útistandandi krafna í stað þess að bíða eftir því að greiðslur berist. Fyrirtækið selur Glitni erlendar viðskiptakröfur sínar. Bankinn kaupir allt að 90% af upphæð erlendrar kröfu en fyrirtækið fær eftirstöðvarnar frá kaupanda þegar krafan hefur verið innheimt.
Þannig fjármagnar Glitnir útflutning fyrirtækisins.
Viðskiptalánatrygging er innifalin í kaupverðinu en hún tryggir fyrirtækið gegn greiðslufalli. Fyrirtækið selur bankanum
raðgreiðslusamninga og nýtir andvirðið strax í daglegan rekstur.
Þannig öðlast fyrirtækið betri stjórn á fjármagnsstreyminu. Fljótleg og einföld fjármagnsdreifing, fyrirtækið nýtur ráðgjafar bankans um raðgreiðslusamningana, t.d. um vaxtaálag til viðskiptavina og hvaða tegund bréfa sé hentugt að nota í hverju tilviki.
Skammtímafjármögnun í íslenskum krónum og erlendum myntum. Hentar vel ef fjármagna þarf skammtímasveiflur í greiðsluflæði sem eru stærri en svo að yfirdráttarlán brúi bilið. Fastur
gjalddagi sem samið er um í upphafi. Lánstími frá einum degi til
6 mánaða. Fjörmögnun á lánsfjárþörf vegna birgðahalds og útistandandi krafna. Mjög hentugt og veitir lántaka svigrúm til þess
að miða fjármögnun við lausafjárstöðu hverju sinni. (Glitnir)

Skammtímasjóður

Markmið með útgáfu Skammtímasjóðs er að ná góðri ávöxtun
og áhættudreifingu með fjárfestingum í blönduðu safni verðbréfa. Aðallega er fjárfest í víxlum og skuldabréfum til skamms
tíma útgefnum af fjármálastofnunum, fyrirtækjum, sveitarfélögum og íslenska ríkinu. Meðallíftími verðbréfa sjóðsins er stuttur
og er með þeim hætti reynt að forðast sveiflur og tryggja jafna
ávöxtun. Ávöxtunarmarkmið sjóðsins er að ná hærri ávöxtun en
fæst af skammtímaverðbréfum útgefnum af ríkissjóði. Stefnt er
að því að meirihluti eigna Skammtímasjóðs verði verðtryggður. Skammtímasjóður er góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta
í fremur stuttan tíma og verja sig að hluta gegn verðbólgu. (KB
banki)

skammtímaskuldabréf

Skammtímaskuldabréf eru skuldabréf sem greiðast að fullu innan árs frá útgáfu og eru þannig ekki ólík víxlum nema að þau
bera ekki forvexti.

skammtímaskuldir
Sérstök flokkun skulda í ársreikningi fyrirtækja. Skuldir eru
taldar skammtímaskuldir ef stendur til að greiða þær innan árs.

skammtímaverðbréf

Skólaaldurinn
Fríðindaklúbbur fyrir aldurshópinn 6–11 ára. Tilgangur þjónustunnar er að viðhalda tengslum sem mynduðust við krakkana
og foreldra þeirra í Georg og félögum. (Íslandsbanki)

Skammtímaverðbréf eru hvers konar skuldabréf, víxlar, hlutabréf og hvers konar verðbréf sem ætlað er að eiga eða greiða upp
á skemmri tíma en einu ári.

Skólagjaldalán

Hlutabréfasjóðir sem stofnaðir eru sem hlutafélög og skráðir
eru á Verðbréfaþingi Íslands. Þessir sjóðir selja hlutdeildarskírteini en eru ekki verðbréfasjóðir sem slíkir. Þessir sjóðir uppfylla
skattaleg skilyrði sem eru þess eðlis að fjárfestingar í þeim veita
einstaklingum skattaafslátt. Sama á við um kaup í hinum ýmsu
hlutafélögum sem skattstjóri hefur samþykkt.

Skólavelta

skattaafsláttasjóður

skattasjóður

Verðbréfasjóður sem gerir fjárfestum kleift að njóta skattalegra ívilnana. Á Íslandi eru eignarskattsfrjálsir sjóðir dæmi um
skattasjóði og eru þeir yfirleitt háðir tímatakmörkunum, þ.e.a.s.
takmarkanir eru á því hvenær megi leysa bréfin út til að njóta
skattahagræðis. Sjóðir þessir eru oft nefndir eignaskattsfrjálsir sjóðir og fjárfesta þeir eingöngu í ríkisskuldabréfum, þ.e.a.s.
spariskírteinum, húsbréfum o.s.frv. Þessir sjóðir eru eignaskattsfrjálsir sbr. 2. mgr. 78. gr. laga nr. 75/1981.

skilaverð

Afurðalán voru 55% af væntanlegu skilaverði (útborgunarverði)
og endurseljanleg í Seðlabanka.

skilmálabreyting

Breyting sem gerð er á láni af því að lántaki hefur ekki getað
staðið við greiðsluskilmála skuldabréfs eða telur nýja skilmála
láns nauðsynlega.

skilvirkt verðbréfasafn

Safn verðbréfa sem er þannig samsett að ekki er hægt að auka
ávöxtun án þess að auka um leið áhættu og ekki er heldur hægt
að draga úr áhættu án þess að minnka um leið ávöxtun.

skilvirkur markaður

Markaður er talinn skilvirkur þegar allir fjárfestar hafa jafnan aðgang að þeim upplýsingum sem til eru og auðfengið er
að kaupa/selja verðbréf nánast samstundis til að leiðrétta gengið miðað við þær upplýsingar sem bárust. Þetta er mögulegt frá
sjónarmiðum fræðinnar en torvelt í nútímaumhverfi.

skilyrt veðleyfi

Veðleyfi sem er háð skilyrði, t.d. að andvirði nýs láns gangi til
greiðslu á öðru láni.

skiptagjald

Gjald sem er tekið þegar skipt er á milli sjóða hjá sama rekstraraðila eða verðbréfafyrirtæki.

skiptikjarareikningur

Innlánsreikningur með breytilegum kjörum.

skjalaábyrgð

Skjalaábyrgð (Letter of Credit) er alltaf gerð með milligöngu
tveggja eða fleiri banka. Til þess að skjalaábyrgð verði virk þarf
seljandi vöru að framvísa skjölum, oft reikningum og farmbréfi,
til banka.

skjóta niður

Loka kerfi til þess að hægt verði að endurræsa það.

Lán frá SPRON sem er hugsað fyrir þá sem eru í námi hérlendis eða erlendis og greiða há skólagjöld sem eru ekki lánshæf hjá
LÍN. (SPRON)

Fyrir þá sem hyggja á eða eru í námi býður Samvinnubankinn sparireikninga með háum vöxtum og lánsrétti. Lánstími er
mjög sveigjanlegur og lánsréttinn má geyma í 9 mánuði frá lokum sparnaðar eða safna honum saman yfir allt að þrjú sparnaðartímabil. (Samvinnubankinn)

skráð hlutabréf

Viðskipti með skráð hlutabréf fyrirtækja fara fram með formlegum hætti, eftir föstum opinberum reglum, oftast á verðbréfaþingi eða í kauphöll. Til að hlutabréf fyrirtækis hljóti skráningu
á Verðbréfaþingi Íslands þarf eigið fé fyrirtækisins að vera að lágmarki 75 milljónir króna, hluthafar þurfa að vera fleiri en 200
og hver þeirra þarf að eiga að lágmarki 30.000 kr. Enn fremur gerir VÞÍ strangar kröfur um upplýsingagjöf. Fullnægi hlutafélag þessum formkröfum og skráir sig á slíkan verðbréfamarkað
er talað um að félagið sé skráð á markað. Andstæða þessara bréfa
eru óskráð bréf.

Skrifstofulán

Lán frá SPH fyrir fyrirtæki sem vilja auðvelda kaup á öllu því er
tengist skrifstofunni. Lánið er til allt að 4 ára. Lánið er óverðtryggt með breytilegum vöxtum. Hægt er að greiða inn á lánið
hvenær sem er og greiða það upp hvenær sem er.
Afsláttur er af lántökugjaldi fyrir þá sem eru í Vildarþjónustu
fyrirtækja. Sjálfvirk skuldfærsla afborgana lækkar enn frekar
kostnað við lánið. (Sparisjóðurinn)

skrifstofustjóri

Starfsmaður í banka sem sér um starfsmannastjórnun í samráði við útibússtjóra og annast verkstjórnun og þátttöku í markaðsstarfi. Hann hefur eftirlit með öryggisbúnaði útibúsins og
sér um sölu, þjónustu og ráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja á vörum bankans. Skrifstofustjóri er staðgengill útibússtjóra í hans fjarveru.

skuldabréf

Skjal þar sem fram kemur viðurkenning á að peningafjárhæð
hafi verið tekin að láni. Lántakandinn lofar að greiða skuldina
aftur á tilteknum degi og greiða jafnframt vexti af henni eins og
mælt er fyrir á skuldabréfinu.

skuldabréfasafn

Safn skuldabréfa úr mörgum mismunandi flokkum með mismunandi einkennum, s.s. lánstíma, vöxtum og útgefendum.
Þetta er ekki ósvipað hlutabréfasafni en tilgangurinn með því
að eiga safn er að takmarka áhættu og freista þess að hámarka
ávöxtunarmöguleika miðað við þá áhættu.

Skuldabréfasjóður

Skuldabréfasjóður Landsbankans hentar einstaklega vel þeim
sem vilja njóta þess öryggis sem felst í að fjárfesta í ríkistryggðum bréfum. Markmið með útgáfu Skuldabréfasjóðs Landsbankans er að ná tryggri ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með
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því að fjárfesta eingöngu í ríkistryggðum verðbréfum, spariskírteinum, húsbréfum, íbúðabréfum, ríkisbréfum og ríkisvíxlum.
(Landsbankinn)

Smárinn

Verðbréfasjóður sem á eingöngu skuldabréf.

Snædís

Eingöngu er fjárfest í skuldabréfum útgefnum af íslenska ríkinu
eða stofnunum þess og sjóðurinn því eignaskattsfrjáls. Markmið
sjóðsins er að ná góðri langtímaávöxtun á innlendum skuldabréfamarkaði og lágmarka verðsveiflur með skilvirkri stýringu
safnsins. Ávöxtun sveiflast í samræmi við markaðsvirði undirliggjandi verðbréfa í eigu sjóðsins.
Ávinningur: Fagleg sjóðastjórnun. Fjárfestingartækifæri sem aðeins stórir fjárfestar hafa aðgang að. Meiri áhættudreifing en ef
fjárfest er í einstökum verðbréfum. Enginn binditími. Skattamál. Fjármagnstekjuskattur greiðist af ávöxtun bréfa í sjóðnum. Bréfin veita ekki rétt til lækkunar tekjuskatts. Sjóðurinn er
langtímafjárfestingarkostur (3–5 ár). (Sparisjóðurinn)

Snæfinnur

skuldabréfasjóður

Skuldabréfasjóðurinn

Skuldabréfaútboð

Útboð á skuldabréfum og sala þeirra á markaði.

skuldabréf á pari

Skuldabréf með sömu ávöxtunarkröfu og nafnvextir þess. Uppreiknað verðmæti er þá jafnt og markaðsvirði.

skuldabréf með breytilegum vöxtum

Skuldabréf með vöxtum sem taka breytingum með hliðsjón af
tiltekinni viðmiðun, t.d. meðalvöxtum Seðlabanka Íslands.

skuldabréf með jöfnum afborgunum

Skuldabréf þar sem upphaflegur höfuðstóll greiðist til baka með
jöfnum afborgunum. Höfuðstóllinn fer lækkandi eftir því sem
á lánstíma skuldabréfsins líður og eru vaxtagreiðslur hæstar fyrst
en lækka síðan jafnt og þétt.

skuldabréf með jöfnum greiðslum

Skuldabréf þar sem lánið greiðist til baka með jöfnum
greiðslum. Hlutur vaxta í greiðslu er mestur fyrst en fer lækkandi eftir því sem á lánstíma skuldabréfsins líður en hluti afborgunar af höfuðstóli fer hækkandi. Slík skuldabréf nefnast
einnig jafngreiðslubréf og annuitetsbréf.

skuldabréf með vaxtamiðum

Skuldabréf þar sem vextir eru greiddir reglulega á lánstíma
bréfsins og á síðasta gjalddaga er auk þess upphaflega lánsfjárhæðin endurgreidd.

skuldfærsla

Gjaldfæra, t.d. reikning viðskiptavinar.

skuldir

Kröfur sem kröfuhafi hefur á skuldara, varðandi greiðslu peninga eða annan flutning eignarréttar verðmæta til viðkomandi
kröfuhafa.

skuldskeyting

Er það nefnt þegar nýr greiðandi kemur að láni.

skyldusparnaður

Lögákveðinn sparnaður ungmenna (16–26 ára), ekki lengur í
gildi.

sláturfjárloforð

Í landbúnaði var lánað til sláturleyfishafa út á sláturfjárloforð, svokölluð haustlán eða rekstrarlán til bænda, þ.e. loforð frá
bændum um væntanleg viðskipti að hausti.
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Einkennismerki sparisjóðanna. Tákn gæfu.

Snúlli sparigrís

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)
Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)
Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Spakur

Spakur er sérhannaður hugbúnaður fyrir fjármálafyrirtæki, upphaflega þróaður af norska hugbúnaðarfyrirtækinu EDB Bank &
Finans A/S. Tölvumiðstöð sparisjóðanna keypti kerfið fyrir nokkrum árum og hefur bæði aðlagað það íslenskum aðstæðum og bætt
við það ýmsum einingum. Spakur er CRM (Customer Relationship Management) kerfi, sem þýtt hefur verið á íslensku sem stjórnun viðskiptatengsla. Með Spaki er bankanum kleift að styrkja samskipti við viðskiptavini sína og auka þjónustu við þá til muna. Lykilatriði er að þekkja viðskiptavininn sem best, hvaða þjónustu og
vöru hann er að kaupa, hver samskiptasaga hans er og að allt fyrirtækið (bankinn) hafi aðgang að þessari sameiginlegu sýn á viðskiptavininn þ.e. sjái sömu gögn. (Landsbankinn)

Spariboltinn

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Sparibréf

Sparibréf Landsbankans henta þeim einstaklingum vel sem vilja
njóta traustrar og umfram allt öruggrar ávöxtunar með fjárfestingu í ríkisverðbréfum. (Landsbankinn)

sparibyssa

Sparibaukur.

sparifé

Fjármunir á innlánsreikningum.

sparifjármyndun

Allar myntir sem notaðar eru.

sparifjársöfnun skólabarna

Skólabörnum voru seld límmerki sem þau límdu í sérstakar
bækur og komu síðan með síðurnar úr bókunum og lögðu andvirðið á sérstakar bankabækur sem voru bundnar til allt að 10
ára.

Sparilán Landsbankans

Sparifjársöfnun tengd rétti til lántöku. (Landsbankinn)

Sparileið 36

Verðtryggður reikningur bundinn í 36 mán. Sparnaðarreikningur/söfnunarreikningur. Vextir eru hærri eftir því sem binditími á reikningi er lengri. Að binditíma loknum er reikningurinn laus til útborgunar í einn mánuð í senn á sex mánaðar
fresti. Hvert innlegg er bundið að lágmarki umsamin binditíma
og losnar í sömu mánuðum og eldri innlegg. Vextir lausir frá og
með 1. janúar. (Íslandsbanki)

Sparileið 48

Verðtryggður reikningur bundinn í 48 mán. Sparnaðarreikningur/söfnunarreikningur. Vextir eru hærri eftir því sem binditími á reikningi er lengri. Að binditíma loknum er reikningurinn laus til útborgunar í einn mánuð í senn á sex mánaðar
fresti. Hvert innlegg er bundið að lágmarki umsamin binditíma
og losnar í sömu mánuðum og eldri innlegg. Vextir lausir frá og
með 1. janúar. (Íslandsbanki)

Sparileið 60
Verðtryggður reikningur bundinn í 60 mán. Verðtryggður
sparnaðarreikningur/söfnunarreikningur. Vextir eru hærri eftir því sem binditími á reikningi er lengri. Að binditíma loknum
er reikningurinn laus til útborgunar í einn mánuð í senn á sex
mánaðar fresti. Hvert innlegg er bundið að lágmarki umsamin
binditíma og losnar í sömu mánuðum og eldri innlegg. Vextir
lausir frá og með 1. janúar. (Íslandsbanki)

sparimerki

Lögbundinn sparnaður ungmenna 16–26 ára, varðveitt hjá
Veðdeild Landsbankans.

sparireikningur

Innlánsreikningur fyrir sparifé.

Sparisjóðabanki Íslands hf.

Sparisjóðabankinn var stofnaður 16. september 1986 af 38
sparisjóðum í landinu. Hann tók til starfa 6. febrúar 1987. Þá
hét bankinn Lánastofnun sparisjóðanna hf. og starfaði á grundvelli sérstakra ákvæða í þágildandi lögum um sparisjóði. Eftir gildistöku nýrra laga um viðskiptabanka og sparisjóði í júlí
1993 var nauðsynlegt að breyta Lánastofnuninni í viðskiptabanka. Á hluthafafundi í október 1993 voru gerðar nauðsyn
legar breytingar á samþykktum stofnunarinnar og henni breytt
í Sparisjóðabanka Íslands hf. Bankinn yfirtók síðan réttindi og
skyldur og alla starfsemi Lánastofnunarinnar 1. janúar 1994.
Meginhlutverk Lánastofnunarinnar var frá upphafi hið sama
og Sparisjóðabankans nú, þ.e. að vera reikningsbanki sparisjóðanna og þjónustubanki þeirra á sviði alþjóðaviðskipta, lausafjárstýringar og fjármögnunar á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Bankinn á ekki bein viðskipti við almenning en
veitir sparisjóðunum og viðskiptavinum þeirra alhliða þjónustu
með hvers kyns gjaldeyrisviðskipti, tekur þátt í viðamiklum útlánaverkefnum sparsjóðanna, veitir þeim rekstrarráðgjöf ýmiss
konar og sérfræðiþjónustu á sviði innflutnings- og útflutningsviðskipta, lögfræði og útlánamála. Sparisjóðabankinn er bakhjarl sparisjóðanna með það meginmarkmið að styrkja samkeppnishæfni þeirra á innlendum og erlendum bankamarkaði
og auka rekstrarhagkvæmni þeirra með hvers kyns samnýtingu
starfsþekkingar og starfsaðstöðu. Með því nýtast í samstarfi
sparisjóðanna kostir stórrekstrar um leið og viðhaldið er kostum
lítilla rekstrareininga og nálægð við viðskiptavinina.
Nafni Sparisjóðabanka Íslands hf. var breytt í Icebank 23. nóvember 2006.

sparisjóðsbók

Innlánsreikningur fyrir sparifé. Elsta form sparifjárreikninga.

sparisjóðsbréf

Skuldabréf gefin út af sparisjóðum.

sparisjóðsreikningur

Innlánsreikningur fyrir sparifé.

sparisjóðsréttindi

Við stofnun sparisjóðs þurfti á árum áður að sækja um sérstök
sparisjóðsréttindi. (Í gildi fyrir 1944.) Þetta var heimild til þess
að starfrækja sparisjóð.

sparisjóðsstjóri

Starfsmaður sem ber ábyrgð á daglegum rekstri banka. Sama og
hjá bankastjóra.

sparisjóðsvextir
Vextir af sparisjóðsreikningum.

sparisjóðsvél

Vél sem notuð var til bókunar á færslum í sparisjóðsbækur.
Búnaðarbankinn: Tvær bókunarvélar voru keyptar árið 1949
fyrir sparisjóðsbækur og ávísana- og hlaupareikninga. Fram
að þeim tíma hafði stærsti hluti allra færslna verið handfærður bæði í sparisjóðsbækur og innbundnar viðskiptamannabækur. Þessar bókunarvélar gátu samtímis stimplað í sparisjóðsbók,
sparisjóðskort, fylgiskjal og strimil sem kom í stað kladda. Ef
viðskiptavinur lagði inn var síðasta innstæða stimpluð inn í teljara, þá færslan og reikningsnúmer. Vélin reiknaði út nýja innstæðu og stimplaði hana ásamt færslum á alla staðina. Þessi vél
var keypt árið 1960, kaupverðið var 56.143 kr. Bókunarvélar
voru notaðar allt til ársins 1985 þegar að AK afgreiðslukerfi tók
við hlutverki þeirra. Vélin tilheyrir nú vélasafni KB banka.
Landsbankinn tók í notkun vélabókhald árið 1934 með sama
hætti og Búnaðarbankinn. Bókhald þetta var í notkun til 1967
eða þar til tölvuvinnsla hófst hjá Landsbankanum.

sparisjóður

Lánastofnun sem rekin er sem sjálfseignarstofnun. Sparisjóðir komu til sögunnar um 1860 og voru merkileg nýjung í fjármálum Íslands. Sjóðirnir voru fáir og skammlífir fyrstu áratugina, sá fyrsti var Sparnaðarsjóður búlausra í Skútustaðahreppi,
stofnaður 1858, en það var ekki fyrr en eftir 1870 að þeir náðu
varanlegri fótfestu. Munaði þar mest um Sparisjóð Reykjavíkur
sem stofnaður var 1872. Fjölgaði sparisjóðum hratt á næstu áratugum og voru þeir ornir 24 um aldamót.

spariskírteini

Skuldabréf sem ríkissjóður gefur út til langs tíma, oftast verðtryggð.

Spariskórinn

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Sparivelta

Stofnaðir eru sérstakir sparireikningar með lánsrétti. Sparnaður
fer fram með jöfnum mánaðarlegum innborgunum. Að lokunum sparnaði á reikningseigandi rétt á Spariveltuláni. Upphæð
og lánstími ræðst af sparnaðarupphæð og sparnaðartíma. (Samvinnubankinn)

sparnaður

Söfnun fjármagns inn á mismunandi sparnaðarform með ávöxtun í huga. Öðru nafni sparifé. Geymt afl í hagkerfinu.

spákaupmennska

Sú leið að reyna að sjá fyrir hvernig verð breytist á markaði
óháð fjárhagslegum og markaðslegum aðstæðum. Spákaupmenn versla með hlutabréf, gjaldeyri, hrávörur o.fl.

SP-bílalán

Fjármögnunarlán frá SP-fjármögnun til kaupa á nýjum og notuðum bílum, nýjum fellihýsum og tjaldvögnum gegn fyrsta
veðrétti.
Við lánum allt að 75%. Þú átt kost á SP-bílaláni sem nemur allt
að 75% af kaupverði. Með SP-bílaláni geturðu fengið veglegan
staðgreiðsluafslátt hjá þeim sem selur þér bílinn.
Sjö ár eða skemur.. Með SP-bílaláni gefst þér kostur á að kaupa
nýjan bíl með láni til allt að sjö ára. Ef þú kaupir notaðan bíl
getur samanlagður lánstími og aldur bílsins verið allt að sjö ár.
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Skilyrði fyrir bílaláni er að lántaki þarf að vera orðinn 18 ára og
bíllinn þarf að vera ábyrgðar og kaskótryggður á lánstímanum.
Ef umsækjandi er undir 25 ára aldri og/eða er ekki fasteignaeigandi er óskað eftir ábyrgðarmanni. Ný lán eru ekki veitt vegna
kaupa á bílum sem eru orðnir eldri en 4 ára. Þú getur borgað aukalega inn á höfuðstól lánsins og þannig lækkað mánaðar
greiðslurnar og greitt lánið upp hvenær sem er án nokkurs auka
kostnaðar. Það er auðvelt að skipta um bíl á lánstímanum.
Við bjóðum fjórar leiðir: Sameiningarlán: Við veitum þér nýtt
lán sem er sameinað því eldra með minni tilkostnaði. Lánið er
flutt yfir á nýja bílinn. Þú selur bílinn og kaupandinn tekur við
láninu. Þú greiðir upp lánið án nokkurs aukakostnaðar. (SPfjármögnun)

SP-bílasamningur

Bílasamningur á milli þriggja aðila, þ.e. kaupanda, SP-fjármögnunar og seljanda bifreiðar. SP-bílasamningur býðst í íslenskum krónum eða erlendri myntkörfu sem er gengistryggð.
SP-fjármögnunarleiga er skráður eigandi á samningstímanum
en í lok samningstímans verður bíllinn eign kaupandans. Hægt
er að greiða inn á höfuðstól samningsins hvenær sem er án
aukakostnaðar og einnig að greiða samninginn upp. (SP-fjármögnun)

spegilsjóður

Verðbréfasjóður sem á verðbréf sem endurspegla samsetningu
verðbréfa á ákveðnum markaði en eru ekki endilega í nákvæmlega sömu hlutföllum og verðbréf á markaðnum.

SP-einkaleiga

Leigusamningur á milli þriggja aðila, þ.e. leigjanda, SP-fjármögnunar og seljanda bifreiðar. SP-einkaleiga býðst í íslenskum krónum eða í erlendri myntkörfu, sem er gengistryggð.
Lengd samnings um SP-einkaleigu getur verið 12 til 36 mánuðir. Greiða þarf tryggingafé sem nemur allt að fjórum leigugreiðslum við undirritun samnings. Upphæðin er svo endurgreidd í lok samningstímans. Í upphafi samningstíma er hægt
að greiða sérstaka upphæð að eigin vali til að lækka leigugreiðslurnar. Að samningstíma loknum kaupir bifreiðaumboðið bílinn af þér á fyrirfram ákveðnu verði. SP-einkaleiga hefur ekki
áhrif á skattalega meðferð bílastyrks. Hægt er að færa afskriftir,
þjónustu og viðhaldskostnað til gjalda á móti bílastyrk í framtali til skatts. Þú getur fengið notaðan bíl á SP-einkaleigu svo
lengi sem samanlagður aldur bíls og samningstími er ekki yfir 5
ár. (SP- Fjármögnun)

Speki

Spekiklúbburinn er fyrir krakka á aldrinum 8–11 ára. Þema
klúbbsins er fræðsla. Það er gott að vera Spekingur því þá lærir maður margt. Þú getur orðið Spekiklúbbsfélagi með því að
koma við í næsta Sparisjóði sem eru um land allt. Veglegar gjafir veittar tvisvar á ári. Leikir, tilboð og margt fleira. Félagar fá
send póstkort og jólakort. Speki-sparnaðareikningur stofnaður.
Sparisjóðurinn leggur áherslu á að fræða börnin um gildi sparnaðar. Sparisjóðurinn stuðlar að forvörnum og aukinni íþróttaiðkun með því að styðja öll helstu æskulýðs- og íþróttafélög.
(Sparisjóðurinn)

SP-fjármögnunarleiga

Fjármögnunarleigusamningar byggjast á því að kaupandi tækis semur við SP-fjármögnun um að greiða það niður með leigu-
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greiðslum í ákveðinn tíma. SP-fjármögnun er því eigandi tækisins á meðan á leigutíma stendur en leigutaki hefur fullan umráðarétt yfir því á meðan. Leigutaki tryggir tækið í sínu nafni
og greiðir öll eðlileg gjöld af því, eins og t.d. bifreiðagjöld og
þungaskatt, ásamt öllum kostnaði vegna viðgerða eða skemmda.
Í lok leigutíma á leigutaki kost á því að kaupa tækið (stundum bindandi) af SP-fjármögnun á umsömdu verði sem er yfirleitt 3% af upphaflegum leigugrunni. Einnig býðst leigutaka að
leigja tækið áfram.
Þegar gerður er fjármögnunarleigusamningur er öll leigugreiðslan gjaldfærð og atvinnutækið því í raun afskrifað (gjaldfært)
að fullu á leigutímanum. Þetta hefur þá kosti í för með sér að
greiðsla á tekjuskatti frestast ef leigutíminn er styttri en venjubundinn afskriftartími atvinnutækisins. SP-fjármögnun greiðir kaupverðið með virðisaukaskatti. Leigan reiknast af kaupverði án virðisaukaskatts en virðisaukaskattur leggst á hverja
leigugreiðslu. Leigutaki fær virðisaukaskattinn endurgreiddan
sé hann með virðisaukaskattsskyldan rekstur. Munurinn á fjár
mögnunarleigu og kaupleigu felst því einkum í mismunandi
bókhaldslegri og skattalegri meðhöndlun, en kjör þeirra eru hin
sömu.
Fjármögnunarleiga hentar þeim best sem hafa skattskyldan
rekstur og geta nýtt sér gjaldfærslu á leigugreiðslum til lækkunar á skatti. Innborgun kaupanda er hægt að gjaldfæra strax.
Hafi kaupandi ekki skattskyldan rekstur eða tækið er ekki klárlega til atvinnureksturs hentar kaupleiga betur. Fjármögnunarleiga hentar einnig rekstraraðilum sem ekki vilja binda of mikið
rekstrarfé. Hún hentar afar vel stórum jafnt sem meðalstórum
fjárfestingum. Almennt má segja að því meiri sem hagnaður er,
þeim mun betri kostur er fjármögnunarleiga því að hún hefur í
för með sér lækkun á bókhaldslegum hagnaði og þar af leiðandi
lægri skatta. (SP-fjármögnun)

spjaldalesari

Ílagstæki sem les eða skynjar göt á gataspjaldi og breytir gata
samstæðum í rafboð.

spjaldaraðari

Tæki sem flokkar gataspjöld í vasa eftir gatasamstæðum sem á
þeim eru.

SP-kaupleiga

Eins og fjármögnunarleigusamningar byggjast kaupleigusamningar á því að kaupandi tækis semur við SP-fjármögnun um að
greiða það niður með leigugreiðslum í ákveðinn tíma. SP-fjármögnun er því eigandi tækisins á meðan á leigutíma stendur,
en leigutaki hefur fullan umráðarétt yfir því á meðan. Leigutaki
tryggir tækið í sínu nafni og greiðir einnig öll eðlileg gjöld af
því, eins og t.d. bifreiðagjöld, þungaskatt, ásamt öllum kostnaði
vegna viðgerða eða skemmda. Munurinn á kaupleigu og fjármögnunarleigu er hins vegar sá að leigutaki er búinn að skuld
binda sig til að kaupa tækið í lok samningstíma á fyrirfram
ákveðnu lokaverði, sem er yfirleitt 3% af upphaflegum leigugrunni.
Þegar atvinnutæki er tekið á kaupleigu er það eignfært í bókum leigutaka á leigutímanum og getur hann því fært afskriftir til gjalda ásamt vöxtum og kostnaði af leigugreiðslum. Hann
fær þó ekki eignarhald í atvinnutækinu fyrr en við lokagreiðslu.
Munurinn á fjármögnunarleigu og kaupleigu felst því einkum

í mismunandi bókhaldslegri og skattlegri meðhöndlun, en kjör
þeirra eru hin sömu. SP-fjármögnun greiðir kaupverðið án virðisaukaskatts. Leigan reiknast af kaupverði án virðisaukaskatts en
leigutaki greiðir allan virðisaukaskattinn til seljanda strax í upphafi. Leigutakinn fær virðisaukaskattinn endurgreiddan sé hann
með virðisaukaskattsskyldan rekstur. Því leggst enginn virðisaukaskattur ofan á leigugreiðslur.
Kaupleiga hentar betur en fjármögnunarleiga í þeim tilfellum
þegar ekki er um skattskyldan rekstur að ræða, eða ef tækið er
ekki klárlega hugsað til atvinnurekstrar. Kaupleiga er hentugur
fjármögnunarvalkostur fyrir stórar og meðalstórar fjárfestingar
ætlaðar fyrir aðila sem ekki vilja binda um of rekstrarféð. Leigutaki getur nýtt sér afskriftir af tækinu eins og um venjuleg kaup
væri að ræða og því getur verið hentugt að nýta sér kaupleiguformið í lok árs og ná þannig fram heils árs afskrift. (SP-fjármögnun)

Sportklúbbur

Fríðindaklúbbur fyrir aldurshópinn 6–13 ára, hægt er að stofna
debetkort sem nýtist eingöngu í hraðbönkum. (Landsbankinn)

SP-rekstrarleiga

Þarftu nýjan bíl fyrir reksturinn? Þú tekur bílamálin fastari tökum með rekstrarleigu, sparar fyrirhöfn og hagræðir, því hún
gerir þér kleift að nýta dýrmætt lausafé – sem ella hefði verið bundið. Þegar rétti bíllinn er fundinn kaupum við hann og
leigjum þér í ákveðinn tíma. Að honum loknum er bílnum einfaldlega skilað aftur í umboðið.
Veldu þér bíl. Þú getur valið þér hvaða nýja bíl sem er hjá öllum
helstu bílaumboðum landsins.
Hvað er hægt að semja um? Þarfir fyrirtækja eru mismunandi.
Þess vegna er í upphafi samið um áætlaðan akstur á ári og einnig hvort dekkjaskipti, aukadekk, smurþjónusta, þjónustuskoðun
og allt það sem þú vilt sé innifalið í mánaðarlegum greiðslum.
SP-rekstrarleiga býðst í íslenskum krónum eða erlendri myntkörfu sem er gengistryggð. Samningstími. Lengd samnings um
SP-rekstrarleigu getur verið 12 til 36 mánuðir.
Tryggingafé. Greiða þarf tryggingafé sem nemur allt að fjórum
leigugreiðslum við undirritun samnings. Upphæðin er svo endurgreidd í lok samningstímans.
Fyrirframgreidd leiga. Í upphafi samningstíma er hægt að greiða
sérstaka upphæð að eigin vali til að lækka leigugreiðslurnar.
Engin endursöluáhætta. Þú þarft ekki að selja bílinn að samningstíma loknum heldur skilar honum einfaldlega til bílaumboðsins.
Hverju svarar skatturinn? Í fjárhags- og skattauppgjöri eru leigu
greiðslur ársins gjaldfærðar sem reglubundinn rekstrarkostnaður. (SP-fjármögnun)

SP-rekstrarleiga atvinnutækja

Rekstrarleiga er þríhliða óuppsegjanlegur leigusamningur á
milli þriggja aðila, þ.e. leigutaka, seljanda og SP-fjármögnunar.
Hingað til hefur verið mest um rekstrarleigu á bifreiðum til atvinnureksturs en einnig hefur tölvubúnaður og ýmsar vinnuvélar verið teknar á rekstrarleigu. Rekstrarleigusamningur byggist á
því að SP-fjármögnun kaupir það tæki sem viðskiptavinur óskar og leigir honum til fyrirfram umsamins tíma. Í lok samningstíma skilar leigutaki síðan tækinu til seljanda.
Leigutaki greiðir enga útborgun heldur fjármagnar SP-fjár-

mögnun tækið að fullu. Hins vegar er yfirleitt krafist tryggingarfjár sem getur numið allt að fjórum leigugreiðslum. Tryggingarféð fæst endurgreitt þegar búið er að standa skil á rekstrarleigusamningnum. Leigutaki tryggir tækið í sínu nafni og
greiðir einnig öll eðlileg gjöld af því, eins og t.d. bifreiðagjöld,
þungaskatt, ásamt öllum kostnaði vegna viðgerða eða skemmda.
Hins vegar er allt eðlilegt viðhald og þjónusta yfirleitt innifalin í
leigugreiðslum. Á hverja leigugreiðslu leggst virðisaukaskattur.
Fyrirtæki sem stunda virðisaukaskattsskylda starfsemi fá
virðisaukaskattinn endurgreiddan í formi innskatts (á ekki við
um bifreiðar á bláum númerum). Eins og í fjármögnunarleigu
gjaldfærir leigutaki mánaðarlegar greiðslur að fullu, bæði í skattog fjárhagsuppgjöri. Samningstími getur verið allt frá 12 mánuðum til 48 mánaða.
Hentugur valkostur fyrir aðila sem leggja mikið upp úr því að
hafa til umráða nýlegan búnað og vilja ekki binda rekstrarfé í
tækjabúnaði. Rekstrarleigusamningar henta best fyrirtækjum og
rekstraraðilum sem eru með t.d. marga bíla í umferð og endur
nýja þá ört. Rekstrarleiga hentar best fyrir atvinnubíla í öllum stærðarflokkum en einnig getur þessi tegund fjármögnunar
hentað vel fyrir tölvubúnað og vinnuvélar af ýmsum stærðum.
Það er þó háð samningum við hvert og eitt umboð. Fyrirtæki
skilar leigumun í lok leigutíma og er laust allra mála ef hann
er í eðlilegu ástandi. Einfalt er að gera nýjan samning um nýjan leigumun og þannig getur fyrirtækið skipt reglulega og verið
laust við endursöluáhættu. (SP-fjármögnun)

SPRON Áskrift

Innlánsform sem hentar þeim sem vilja stunda reglubundinn sparnað og njóta góðrar ávöxtunar án nokkurs kostnaðar.
(SPRON)

SPRON Bakhjarl

Er bundinn, verðtryggður sparireikningur sem hentar vel fyrir þá sem vilja hagstæðustu ávöxtunarkjara hjá SPRON.
Hægt er að velja um mismunandi bindingu á SPRON
Bakhjarli.(SPRON)

SPRON Framtíð

Hávaxta-sparireikningur ætlaður börnum. (SPRON)

SPRON Gull

Er ætlað bestu viðskiptavinum SPRON.

SPRON Krakkar

Sérþjónusta við börn á aldrinum 0–8 ára. (SPRON)

SPRON Lífeyrir

Eru ávöxtunarleiðir vegna viðbótalífeyrissparnaðar. (SPRON)

SPRON Námsmenn

Þjónusta fyrir námsmenn 16 ára og eldri. (SPRON)

SPRON Platínum

Kreditkort frá SPRON með mjög rúmri úttektarheimild.
Handhafar Platínumkortsins njóta einnig fríðinda eins og þau
gerast best. Má þar nefna viðamikla MasterCard-ferðaávísun,
ferðatryggingar, sérkjör ýmiss konar og önnur fríðindi er einkum tengjast ferðalögum.
Platínumkort eru vel þekkt um allan heim og tryggja að handhafi þess sé traustur og öruggur í viðskiptum. Platínumkorthafar fá persónulega og einstaklega lipra þjónustu. Platínumkorti fylgir Priority Pass er veitir korthöfum aðgang að VIP-biðstofum á yfir 260 flugvöllum víðs vegar um heiminn. Platín-
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umkorti fylgja betri og víðtækari ferðatryggingar en hafa verið í
boði til þessa.
Platínumkorti fylgja einstæðar bílaleigutryggingar sem geta
sparað korthöfum umtalsverða peninga þegar þeir leigja bíla erlendis. Platínumkorthafar hafa aðgang að Nordic assistance
neyðarþjónustunni fyrir sig og maka (sambýlismaka) óháð því
hvort greitt er fyrir ferð þeirra með korti eða ekki á ferðalögum
erlendis. (SPRON)

SPRON PM

Er fyrir einstaklinga sem leita eftir hagkvæmri lausafjárávöxtun.
(SPRON)

SPRON Premier

Er ekki ”vara” eins og t.d. SPRON Gull, SPRON Bakhjarl
o.s.frv. heldur samheiti yfir tiltekinn markhóp – bestu viðskiptavinir Spron – óháð því hvaða þjónustu þeir eru með.
(SPRON)

SPRON Silfur

Er almennur debet- og tékkareikningur. (SPRON)

SPRON Snilld

Fjármálaþjónusta ætluð fólki á aldrinum 9–17 ára. (SPRON)

SPRON styrkir

SPRON býður viðskiptavinum sínum að sækja um ýmsa styrki.
Bílprófsstyrkir. Allir handhafar Snilldarkorts eða Námskorts og
sem verða 17 ára á árinu geta sótt um styrk. Hægt er að sækja um
styrk yfir allt árið og er dregið úr innsendum umsóknum 4 sinnum á ári; mars, júní, september og desember. Hver styrkur er að
upphæð 25.000 kr.
Bókastyrkir. Allir handhafar Námskorts geta sótt um styrk. Hægt
er að sækja um styrk yfir allt árið og er dregið úr innsendum umsóknum tvisvar á ári; 5 styrkir í september og 5 styrkir í janúar.
Hver styrkur er að upphæð 20.000 kr.
Námsstyrkir. Allir handhafar Námskorts geta sótt um styrk.
Hægt er að sækja um styrk frá áramótum fram til 15.apríl ár
hvert. Dregið er úr innsendum umsóknum 1 sinni á ári; í maí.
Veittir eru 5 styrkir, hver að upphæð 200.000 kr. (SPRON)

SPRON Tekjuvernd

Fagleg ráðgjöf og ítarleg úttekt á stöðu viðskiptavinar miðað við
núverandi sparnað, áunnin lífeyrisréttindi og tryggingar, komi
til áfalls. Með SPRON Tekjuvernd er brúað bilið sem myndast milli núverandi ráðstöfunartekna þinna og greiðslna sem
þú átt rétt á verðir þú fyrir launamissi af völdum sjúkdóma, örorku, andláts eða við starfslok vegna aldurs. Þú færð yfirsýn yfir
þá tryggingavernd sem þú nýtur í dag og vísbendingar um frekari tryggingaþörf. Með þarfagreiningu, sem tekur mið af núverandi tryggingavernd, er komið veg fyrir að þú sért oftryggð/ur
eða vantryggð/ur. SPRON Tekjuvernd er ekki eiginleg trygging
heldur er um að ræða greiningartæki sem er notað til að benda
á hvort og þá hve háar tryggingar og lífeyrissparnað er best að
hafa til að takmarka áhrif launamissis sem kann að verða vegna
andláts, sjúkdóms, örorku eða þegar kemur að starfslokum
vegna aldurs. (SPRON)

SPRON Tromp

Reikningur fyrir þá sem vilja ávöxtun fjármagns í lengri eða
skemmri tíma. (SPRON)

SPRON Vaxtabót

Reikningurinn ber stighækkandi vexti eftir upphæð innstæðu.
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Auk þess ber reikningurinn stighækkandi vaxtaálag eftir tímalengd innstæðu. (SPRON)

SPRON Vaxtavelta

Óverðtryggður reikningur og líkist ríkisvíxlum að formi og
kjörum. (SPRON)

SPRON Viðbót

SPRON Viðbót er verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu. Reikningurinn er hávaxta og bundinn í 36 mánuði, sbr.
Bakhjarl 36, að undanskildu því að eftir að binditíma lýkur
er reikningurinn ávallt laus og ber auk þess frá því þrepaskipt
vaxtaálag eftir tímalengd innstæðunnar. (SPRON)

SPRON VSK

Sérsniðin ávöxtunarleið fyrir greiðendur virðisaukaskatts.
(SPRON)

Sprotarnir

Fjármálaþjónusta, sniðin að börnum yngri en sex ára. Sprotunum er ætlað að skemmta börnum á uppbyggilegan hátt og
hvetja þau til að spara. (Landsbankinn)

Sproti

Fríðindaklúbbur fyrir aldurshópinn 0–6, ára ýmsar inngöngugjafir ásamt (umbun) gjöfum við hvert innlegg. (Landsbankinn)

staðalfrávik

Tölfræðileg stærð sem notuð er til að mæla sveiflur frá meðaltali, t.d. sveiflur á ávöxtun verðbréfa. Hátt staðalfrávik gefur til
kynna tiltölulega miklar sveiflur á verði viðkomandi hlutabréfs
og því meiri áhættu. Lágt staðalfrávik er hins vegar lýsandi fyrir flestar gerðir skuldabréfa enda er ávöxtun þeirra nokkuð fastmótuð. Gengi hlutabréfa fylgir nokkuð nákvæmt „normaldreifingu“ en það er tölfræðilegt hugtak yfir ákveðið eðli þeirra gilda
sem gengi hlutabréfa getur tekið. Út frá þeirri tölfræðilegu forsendu er hægt að fullyrða að 68% mælinga verða innan eins
staðalfráviks, frá meðaltali, og um 95% innan tveggja staðalfrávika. Þannig, út frá tölfræðilegu sjónarmiði, eru einungis um
5% líkur að gengi bréfa hækki/lækki yfir eða niður fyrir mörkin
sem sett eru með tveimur slíkum staðalfrávikum. Hins vegar er
mismunandi hve stórt staðalfrávik er á hlutabréfum fyrirtækja
og þannig eiginlegum verðsveiflum og áhættu.

staðfestingarþóknun

Þóknun fyrir að staðfesta ábyrgð (tekið af útflutningsábyrgðum,
þá er staðfestingarbanki að ábyrgjast útgáfubanka).

stafaprentari

Prentari sem prentar einn staf í einu.

Start

Sparisjóðurinn óskar fermingarbörnum og fjölskyldum þeirra
til hamingju með áfangann. Á næstu árum færast sífellt fleiri
ákvarðanir úr höndum foreldra til barnanna. Ómetanlegt er að
læra snemma að haga peningamálum af skynsemi svo draumar
framtíðarinnar geti ræst. Ertu 14 ára og kannski að fermast?
Fáðu gefins reiknivél. 2000 króna inneign. Frábær Framtíðarsjóður. (Sparisjóðurinn)

stig

Margir lífeyrissjóðir mæla lífeyrisréttindi í stigum. Í raun eru
stigin ekkert annað en hlutfall launa sem greitt er af í lífeyrissjóð og grundvallarlauna lífeyrissjóðs.

stigasjóður

Lífeyrissjóður sem reiknar lífeyrisréttindi sjóðfélaga í stigum.

stimpilgjald
Skattur sem þarf að greiða til íslenska ríkisins af flestum verðbréfum við útgáfu þeirra. Stimpilgjald getur verið innifalið í afgreiðslugjaldi eða gengi eins og á til dæmis við um sum hlutdeildarskírteini.

stimpilvél

Vél til að stimpla víxla og skuldabréf.

Stjörnubók

Hvert innlegg er bundið í 36 mánuði, ef um reglubundinn
sparnað er að ræða er öll upphæðin laus á sama tíma. (Verðtryggður reikningur) (KB banki)

Stjörnureikningur

Verðtryggður innlánsreikningur með góðum vöxtum. Einnar
stjörnu reikningur er bundinn í eitt ár, tveggja stjörnu er bundinn í tvö ár, og þriggja stjörnu er bundinn í þrjú ár. (Alþýðubankinn)

Stjörnusparnaður Búseta

Verðtryggður reikningur fyrir reglubundinn mánaðarlegan
sparnað í minnst 18 mánuði. Lántökuréttur allt að tvöfaldri
innstæðu reikningsins. Endurgreiðslutími er tvöfaldur sparnaðartími. (Alþýðubankinn hf.)

Stofnfjárreikningar

Einstaklingar, sem hyggja á fjárfestingu í atvinnurekstri með
stofnun eigin rekstrar eða á annan hátt, eiga kost á að leggja fé
fyrir tiltekinni hámarksupphæð inn á Stofnfjárreikning. Féð er
til frádráttar skattskyldum tekjum og er bundið því skilyrði að
vera lagt inn fyrir lok tekjuárs. Stofnfjárreikningar eru bundnir til 6 mánaða í senn á sömu kjörum og verðtryggðir reikningar hjá bankanum. (Samvinnubankinn)

Stofnfjárreikningur

Reikningur yfir stofnfé í sparisjóði.

Stofnlánadeild landbúnaðarins

Stofnlánadeild landbúnaðarins var deild í Búnaðarbankanum.
Hlutverk deildarinnar var að efla framleiðslu og framleiðni í íslenskum landbúnaði og treysta byggð í sveitum landsins. Hún
veitti fjármagni til framkvæmda á sveitabýlum og til þjónustufyrirtækja landbúnaðarins. Til eru lög um deildina frá Alþingi
en stofnlánadeildin var stofnuð 1962. Í fyrstu lögum um Búnaðarbanka Íslands frá l929 var kveðið á um að bankinn starfaði í sex deildum: 1) Sparisjóðs- og rekstrardeild 2) Veðdeild
3) Bústofnslánadeild 4) Ræktunarsjóður 5) Lánadeild smábýla
við kaupstaði 6) Bygginga- og landnámssjóður. Af þessum sjóðum var elsti sjóðurinn stofnaður með lögum frá 1898 vistaður í
Landsbanka Íslands. Hinir sjóðirnir voru yngri, t.d. Byggingaog landnámssjóður frá 1928. Þessir sjóðir voru allir vistaðir í
Búnaðarbankanum við stofnun hans. Þeir voru síðan sameinaðir með lögum um Stofnlánadeild landbúnaðarins frá l962 að
undanskilinni Veðdeildinni. (Búnaðarbankinn, Stefán Pálsson)

stremer

Orðatiltækið að taka á stremer merkti að taka afrit á spólu.

strimill

Pappírsstrimill í samlagningavél.

stýrivextir

Stýrivextir eru þeir vextir sem yfirvöld nota til að reyna að hafa
áhrif á markaðsvexti. Víðast eru þetta vextir á einhvers konar seðlabankaútlánum eða -innlánum. Tilgangur með hækkun

slíkra vaxta getur verið að draga úr ofþenslu og verðbólgu eða
hækka gengi gjaldmiðils. Hér á landi eru stýrivextir þeir vextir sem Seðlabanki Íslands ákveður á fyrirgreiðslu við lánastofnanir í formi svokallaðra endurhverfra verðbréfaviðskipta en í
þeim viðskiptum geta lánastofnanir fengið fé að láni frá Seðla
bankanum í fjórtán daga gegn veði í skuldabréfum. (Seðlabanki
Íslands)

stöðulisti

Listi með stöðu reikninga sem hafa verið notaðir frá ákveðnum tíma.

Sumarbústaðalán

Lán sem SPRON býður gegn veði í sumarbústað. (SPRON)

Sumarhúsalán

Hagstæð Sumarhúsalán til 15 ára – 60% lánshlutfall. Verðtryggðir vextir breytilegir frá 4,95% eða erlend lán í myntkörfu.
Ekki er gerð krafa um 1. veðrétt í fasteign. Heimilt er að greiða
upp lánið gegn greiðslu uppgreiðslugjalds. Lán í erlendri mynt
er hægt að greiða upp án uppgreiðslugjalds. Lántökugjald er
1%. Lánið greiðist til baka með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum. Lágmarksupphæð 500 þúsund krónur – engin hámarksupphæð. Lánstími allt að 15 ár. Lánað allt að 60% af
markaðsvirði sumarhúss. Til framkvæmda er lánað allt að 75%
af byggingarkostnaði, þ.m.t. lóðarverði. Lánstími getur ekki
verið lengri en tímalengd leigusamnings.
Lánað er bæði til kaupa, til framkvæmda og til endurfjármögnunar. Skilyrði er að tryggja sumarhúsið á fullnægjandi hátt.
Lánstími getur ekki verið lengri en tímalengd leigusamnings.
Verðtryggð lán: Vaxtaprósenta á lánum í íslenskum krónum tekur
mið af veðsetningarhlutfalli. Vextir er á bilinu 4,95% til 5,75%
ef láninu er þinglýst á 1. veðrétt. Ef veðsetningarhlutafall er 50%
þá yrðu vextir 5,50%. Ef láni er þinglýst á síðari veðrétt, t.d. á
eftir láni frá annarri lánastofnun og veðsetning er á bilinu 40%–
50%, þá yrðu vextir 6,50%. (Frjálsi Fjárfestingarbankinn)

Sumarhúsalán

Lán frá SPH til kaupa eða framkvæmda á sumarhúsi fyrirtækis.
Lánið er til allt að 15 ára og getur verið allt að 60% af markaðsvirði sumarhússins. Lánið er tryggt með veði í sumarhúsinu og
hægt er að velja um breytilega eða fasta vexti. Lánið getur fylgt
með til væntanlegra kaupenda.

summa

Samtala.

Surtla

Sérstök bók sem allar færslur á milli Aðalbanka og útibús voru
færðar í. Bókin var yfirleitt með svörtum spjöldum, oftast, og
þar af leiðandi alltaf nefnd Surtla. (Er búið að færa í Surtlu?)
Þetta hefur sjálfsagt verið mjög staðbundið.

Súld

Sjávarútvegslánadeild Útvegsbankans.

Svarta kortið

Alþjóðlegt greiðslukort sem veitir handhafa öryggis og neyðarþjónustu hvar sem er í heiminum. Svarta kortið er tengt viðamesta greiðsluneti heims og nýtist því afar vel í ferðalögum erlendis. Kortinu fylgja ýmis fríðindi og sértilboð korthafa hjá
völdum fyrirtækjum. Korthafar tengjast sjálfkrafa Vildarklúbbi
Icelandair og safna því vildarpunktum. Útgáfa kortsins og úttektarheimild er háð samþykki útgáfubanka/sparisjóðs. Í flest-
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um tilfellum er þó hægt að fá 40.000 króna lágmarks úttektar
heimild án ábyrgðarmanna. (Visa)

Svarta kortið Visa

Ætlað unga fólkinu (18–24 ára), kjörið sem byrjendakort. Samt
ekkert til fyrirstöðu að eldra fólk fái sér þetta kort. Ein heimild,
(innlend og erlend), eitt tímabil (ný heimild myndast ekki 18.
hvers mán.) Ekki veltukort. 40.000 kr. heimild (án ábyrgðarmanna) síhringikort. Ef heimild er hækkuð þá hættir kortið að
vera síhringikort. Skilyrði um skuldfærslu. Að öðru leyti alveg
eins og hefðbundin kreditkort. (SPRON)

svartími

svipaðri þjónustu við bændur og var þá ekki talin þörf á þessari
starfsemi. (Búnaðarbankinn, Stefán Pálsson)

tekjur

Þeir fjármunir sem eru tilkomnir vegna einhverrar þjónustu eða
framleiðslu. Tekjur fyrirtækja eru sala þeirra á ákveðnu tímabili og segja oft til um hvernig gengið hefur á reikningsárinu.
Séu rekstrartekjur meiri en rekstrargjöld verður niðurstaða ársins hagnaður.

tekjusjóður

Sjóður sem greiðir reglulega út tekjur.
Á Íslandi eru nokkrir sjóðir sem greiða út vexti umfram hækkun á lánskjaravísitölu, þannig helst höfuðstóllinn verðtryggður.

Tími sem líður frá því að sendingu fyrirspurnar til tölvukerfis
lýkur uns fyrsti stafur svarsins berst.

telex

Milliblað í ávísanahefti til að skrá úttektir.

tengigjald

svunta

SWIFT

Skeytasendingar. Alþjóðleg greiðslumiðlun.

SWIFT-tékki

SWIFT-skeyti er sent til erlends banka með beiðni um útgáfu á
tékka.

sýningarvíxill

Víxill án tiltekins gjalddaga sem greiðist þegar hann er lagður
fram (sýndur), yfirleitt notaður sem trygging (tryggingarvíxill).

Söfnunarsjóður

Gamalt og nýtt heiti á fjármálastofnunum, sbr. Söfnunarsjóður Íslands sem hóf starfsemi sína 4. janúar 1886, sjá Skírnir 1921 bls. 124–6 og Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda sjá lög nr.
95/1980.

sölugengi

Gengisskráning, það gengi sem t.d. mynt er seld á.

söluréttur

Réttur en ekki skylda til að selja ákveðið magn af undirliggjandi
eign, á ákveðnu verði, yfir ákveðið tímabil eða á ákveðnum degi
í framtíðinni.

söluþóknun

Þóknun fyrir sölu á t.d. verðbréfum.

sölutrygging

Samskiptatæki við útlönd.
Árgjald sem er greitt ef kreditkort er tengt Vildarklúbbi Icelandair.

tékkareikningur

Veltureikningur ætlaðir fyrirtækjum og einstaklingum í atvinnurekstri.

tékkhefti

Eyðublöð til útgáfu á tékkum (í númeraröð).

TIB

Tékkar á innlenda banka.

tilboð

Tilboð er loforð sem þarf samþykki til þess að samningur komist á milli aðila. Tilboð, eins og önnur loforð, geta hvort heldur verið munnleg eða skrifleg og geta jafnvel stundum verið gefin án orða, þ.e. geta verið fólgin í athöfnum eða athafnaleysi tilboðsgjafa.

tilkynningarþóknun

Þóknun fyrir að tilkynna ábyrgð (tekið af útflutningsábyrgðum).

tilkynntir tékkar

Tékkar sem banki gefur út og tilkynnir um útgáfuna með upplýsingum um númer. Hver tékki er stílaður til þess erlenda
banka sem tékkinn er til greiðslu hjá.

Samningur á milli verðbréfafyrirtækis og útgefanda verðbréfa
þar sem verðbréfafyrirtækið skuldbindur sig til að kaupa ákveðinn hluta eða öll verðbréf í tilteknu útboði innan ákveðinna
tímamarka og á ákveðnu verði.

tilraun til innheimtu án árangurs

Söluverð eru t.d. auglýst tilboð fjárfesta varðandi sölu á verðbréfum í þeirra eign. Söluverð er það tilboð sem kaupanda
býðst að kaupa verðbréfin á.

Tímamótalán

söluverð

T

taktísk eignastýring
Sjóðastjórnun þar sem með reglubundnum hætti eru gerðar smávægilegar breytingar á eignum sjóðsins í von um hærri
ávöxtun.

Teiknistofa landbúnaðarins

Teiknistofa landbúnaðarins var rekin af Bygginga- og landnámssjóði allt frá 1930 til 1990. Henni var ætlað að útvega
bændum staðlaðar og ódýrar teikningar af íbúðar- og gripahúsum í sveitum. Árið 1990 var Búnaðarfélag Íslands farið að sinna

58

Ef innheimta greiðist ekki er gjald tekið fyrir þann kostnað sem
bankinn hefur orðið fyrir við innheimtutilraunina.

Tinni

Sparibaukur. (Landsbankinn)
Lán hjá S24 til allt að 60 mánaða (til að fjármagna útgjöld þegar tímamót eru í lífinu, s.s. gifting, stórafmli, útskrift eða ferming).
Tímamótalán er til allt að 60 mánaða. Útlánsvextir eru
15,30%. Óverðtryggðir og breytilegir. Ekki þarf að byrja að
borga af láninu fyrr en eftir 3 mánuði, fyrsta greiðsla er þá einungis vaxtagreiðsla. (S24)

Tíund

Innlánsform fyrir fyrirtæki og einstaklinga í atvinnurekstri. Er
ætlað að mæta óskum viðskiptamanna sem vilja varðveita innheimtan skatt á aðgreindum reikningum, samhliða því að njóta
hagstæðrar ávöxtunar. (Landsbankinn)

T-kort

Þjónusta þegar þér hentar. (Iðnaðarbankinn)

Lykilkort Iðnaðarbanka fyrir táninga.
Lykilkort fyrir táninga 14–18 ára. Með T-korti er hægt að fara í
bankann þegar þér hentar og leggja inn peninga, taka út, skoða
stöðuna á reikningum og greiða reikninga. (Iðnaðarbankinn)

Tölvukaupalán

Toppbókin tryggir enn þá betri ávöxtun á sparifé og hentar
þeim sem ekki þurfa á innstæðunni að halda næstu 18 mánuði.
(Sparisjóður Hafnarfjarðar)

tölvuvinnsla

Liður fyrir tékka á bankann (kallað TR-ið í afstemmingu).

ultimó-færslur

Toppbók

Transit
Trausti

Sparibaukur Landsbankans.
Baukurinn er boðberi ýmissa nýjunga. Þar má m.a. nefna að
baukurinn er opnaður með plastkorti í líkingu við greiðslukort
en ekki með lykli á hefðbundinn hátt. (Landsbankinn)

Trína

Sparibaukur. (Útvegsbankinn)

Trompreikningur

Trompreikningarnir eru óverðtryggðir, bundnir reikningar í 12,
24, 36, 48 og 60 mánuði og bera háa vexti. Vextir leggjast við
einu sinni á ári, í desemberlok, og eru þeir alltaf lausir til úttektar. Innstæða reikninganna er ávallt laus til úttektar gegn
greiðslu úttektargjalds. (Sparisjóðurinng)

tryggingabréf

Bréf með veði í lausafé eða fasteign til tryggingar skilvísri og
skaðlausri greiðslu skuldar.

tryggingaiðgjald

Greiðslur til tryggingafélags fyrir vátryggingar.
Tryggingaiðgjöld eru greidd með reglubundnum hætti samkvæmt skilmálum viðkomandi tryggingar.

tryggingarvíxill

Lán sérstaklega ætlað til kaupa á tölvum og tölvubúnaði.
(SPRON)

tölvukerfi

Tölva ásamt nauðsynlegum fylgitækjum og hugbúnaði.
Úrvinnsla í tölvu.

U

Færslur bókaðar á nýju ári en tilheyrðu fyrra ári.

umboð

Heimild sem gefin er öðrum manni til að gera löggerninga fyrir sína hönd.

umsjónargjald

Gjald sem tekið er vegna umsjónar t.d. af lánasamningi vegna
fjármögnunar á afurðum.

umsjónarlaun

Þóknun sem verðbréfasjóðir greiða árlega til þess aðila sem rekur sjóðina. Umsjónarlaun eru dregin frá eignum sjóðanna áður
en ávöxtun er reiknuð.

umsjónarlaun, umsjónarkostnaður

Beinn kostnaður fjárfestis við nauðsynleg tæki, upplýsingar, aðstöðu og laun, þar sem það á við.

umsýsla

Ef banki t.d. sér um þinglýsingu skjala.

Unga kynslóðin

Þjónustuleið fyrir krakka á aldrinum 9–17 ára. Tilgangurinn er
að krakkarnir finni eitthvað við sitt hæfi hjá SPRON og að þau
finni að það er gaman, fræðandi og árangursríkt að vera í viðskiptum við Spron. Allir krakkar á þessum aldri fara sjálfkrafa
inn í þennan hóp. (SPRON)

Tryggingabréf í víxilformi til tryggingar skilvísri og skaðlausri
greiðslu skuldar.

un us

Sparibaukur. (Útvegsbankinn)

uppboð

Trölli

TT-reikningur

Tékkareikningur frá Verslunarbankanum.
Tækifæristékkareikningur gefur kost á mun betri ávöxtun veltufjár en áður auk þess sem honum tengjast þægileg lánafyrirgreiðsla og yfirdráttarheimild. (Verslunarbankinn 1982)

töflureiknir

Forrit sem vinnur úr gögnum í reiknivangi.

tölva

Forritanlegt tæki til gagnavinnslu með einu miðverki eða fleiri
samtengdum auk fylgitækja. Tölvunni er stjórnað af minnislægum forritum og hún getur gert flókna útreikninga, þar á meðal fjölmargar reiknings- og rökaðgerðir án mannlegra afskipta.
Tölva getur ýmist verið ein sjálfstæð eining eða samsafn nokkurra samtengdra tækja.

tölvari

Starfsmaður sem hefur umsjón með tölvu, svarar stýrikerfi og
fjartengdum notendum í skiptivinnslukerfum og lætur tölvuna
vinna tiltekin verkefni.

Tölvubanki

Netbanki (heimabanki) Iðnaðarbankans.

Liður fyrir tékka á bankann (kallað Öss-ið í afstemmingu).
Opinber sala þar sem að væntanlegir kaupendur geta hækkað
boð sín á víxl og sá hreppir hlutinn sem best býður.

uppgjör

Lokafrágangur á ýmsum afgreiðsluþáttum.

uppgjör

Dagsuppgjör.

uppgreiðsluþóknun
Þóknun sem er tekin af lánum sem eru greidd fyrir umsamdan
tíma. (Ekki tekið í öllum tilfellum.)

upphafsgjald

Gjald sem sumir verðbréfasjóðir taka þegar keypt eru
hlutdeildarskírteini í sjóðunum.

upplagning

Geymd skjöl.

Uppleið

Óverðtryggður reikningur. Innstæðan er alltaf laus og án úttektargjalds. Uppleið er sparireikningur fyrir þá sem vilja leggja
reglulega í varasjóð. Uppleið er óbundinn reikningur en vextir fara stighækkandi eftir því sem innstæðan er lengur óhreyfð.
(Íslandsbanki)
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upplýsingar
Samheiti: upplýsingagjöf
Upplýsingar eru driffjöður fjármálamarkaðar og því mikilvægur
hlekkur í fjárfestingarferlinu. Hlutafélög sem skráð eru á Verðbréfaþingi Íslands eru bundin mun ríkari upplýsingarskyldu en
þau félög sem eru á Opna tilboðsmarkaðinum. Þetta gerir það
að verkum að meiri upplýsingar eru aðgengilegri fyrir almenning varðandi skráð félög og því meira öryggi fólgið í fjárfestingum á slíkum félögum. Upplýsingagjöf þessi felst í birtingu uppgjöra reikningsárs, tilkynningum sem gætu varðað framtíðar
möguleika fyrirtækisins, tilkynningum á mannabreytingum
í framkvæmdastjórn og tilkynningum varðandi hvort rekstur
standi undir/yfir væntingum sem gerðar voru. Þessar upplýsingar eru allar til þess fallnar að hafa áhrifa á gengisþróun viðkomandi félags og því mikilvægt að þær berist til fjárfesta um leið og
þær eru kunnar. Aukið upplýsingaflæði er til verndar fjárfestum
og stuðlar að skilvirkari markaði.

US

Bókunarliður á gjaldkeravél – INN.

Ú

Úrvalsbréf
Úrvalsbréf Landsbankans eru góður kostur fyrir þá sem vilja
ávaxta fé sitt í úrvali íslenskra hlutabréfa sem skráð eru í Kauphöll Íslands og njóta áhættudreifingar um leið. Til skamms tíma
má búast við nokkrum sveiflum í ávöxtun en til lengri tíma litið
má gera ráð fyrir vænlegri ávöxtunartölum. (Landsbankinn)

Úrvalssjóðurinn

Úrvalssjóðurinn fjárfestir einungis í innlendum hlutabréfum
skráðra félaga. Skráð félög sem sjóðsdeildin fjárfestir í eru aðeins félög sem mynda úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands. Sjóðsdeildin fylgir samsetningu Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands að
því marki sem markaðsaðstæður og heimildir sjóðsdeildarinnar heimila. Ávöxtun sveiflast í samræmi við markaðsvirði undirliggjandi verðbréfa í eigu sjóðsins. Sjóðurinn miðar frammistöðu sína við Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands. Markmið
sjóðsins er að skila hærri ávöxtun en viðmiðunarvísitalan.
Ávinningur. Fagleg sjóðastjórnun. Meiri áhættudreifing en ef
fjárfest er í einstökum verðbréfum. Arðgreiðslum er ráðstafað til
fjárfestinga. Enginn binditími. Skattamál. Fjármagnstekjuskattur greiðist af ávöxtun bréfa í sjóðnum. Bréfin veita ekki rétt til
lækkunar tekjuskatts. Sjóðurinn er langtímafjárfestingarkostur
(3–5 ár). (Sparisjóðurinn)

Úrvalsvísitölusjóður

Úrvalsvísitölusjóður mun fylgja eftir samsetningu og ávöxtun
Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands hf. að því marki sem markaðsaðstæður og heimildir sjóðsins leyfa. (KB banki)

útflutningsábyrgð

Útflutningsábyrgð (Export Documentary Credits) er trygging
fyrir greiðslu í útflutningi, að uppfylltum skilyrðum ábyrgðarinnar. Þar sem ábyrgðir verða ávallt að falla að raunverulegum
viðskiptasamningum er ekki hægt að gefa fullkomna uppskrift
fyrir ábyrgðum. Útflytjendum er því bent á að láta kaupendur vita um öll fyrirmæli og skilyrði sem ábyrgðin þarf að innihalda.

útgáfuþóknun
Þóknun af bakábyrgðum (Guarantee) reiknast eins og vextir.

útgefandi skuldabréfs

Sá aðili sem lætur af hendi skuldabréf, gegn greiðslu annarra
verðmæta, og hefur skuldbundið sig til að standa skil á reglulegum greiðslum, auk vaxta og annars kostnaðar, til handhafa
skuldabréfsins. Form þessa skuldabréfa eru mismunandi í eðli
sínu.

útgerðarlán

Lán sem útgerðarmenn fengu í viðskiptabönkunum með veði
í væntanlegum afla. 35% aflaverðmætis gekk til greiðslu upp í
þessi lán.

útibú

Ytri afgreiðsla oft með ákveðinn ramma til ákvarðanaheimilda.

útibússtjóri

Starfsmaður banka sem sér um gerð rekstrar- og framkvæmdaáætlana, útlánaákvarðanir, ábyrgð á innra eftirliti og vanskilainnheimtu. Hann annast samskiptastjórnun við stærri fyrirtæki
í samstarfi við Fyrirtækjasvið og starfsmannastjórnun í samráði
við Starfsmannasvið. Útibússtjóri sér um verkstjórnun og þátttöku í markaðsstarfi og sölu, þjónustu og ráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja á vörum bankans.

Út í lífið

Fjármálaþjónusta fyrir fólk á aldrinum 18–29 ára. Tilgangurinn er að bjóða almenna og persónulega bankaþjónustu sniðna
að þörfum einstaklinga á þessum aldri. Einnig að hjálpa þessum aldurshópi að koma undir sig fótunum og styðja þau í því
að koma sér að heiman og út í lífið. Þá er lögð áhersla á að veita
góða fjármálaráðgjöf vegna útlána með því að nota s.k. fjárhagsstöðumat, því á þessu aldursskeiði er útlánaþörf mikil og mikilvægt að réttar ákvarðanir séu teknar í fjármálunum. (SPRON)

útlagður kostnaður

Kostnaður sem banki verður fyrir annaðhvort innan banka eða
hefur þurft að greiða þriðja aðila, t.d. við innheimtu.

útlán

Hvers kyns útlán (í hvaða formi sem er).

útlánastefna

Stefna stjórnenda banka varðandi útlán.

útlánsvextir

Vextir greiddir af lánum, útlánum hverju nafni sem þau nefnast.

úttektargjald

Gjald sem greitt er fyrir úttektir, t.d. af gjaldeyrisreikningum.

útvegun samþykkis á skuldaskjöl

Ef það þarf að fá samþykki t.d. á víxil er tekin þóknun fyrir það.

útvextir

Gjaldavextir, t.d. af innlánum.

V

V/H hlutfall
Hlutfallið á milli markaðsverðs fyrirtækisins og hagnaðar þess
á reikningsárinu. Gefur til kynna hversu mikið kaupendur vilja
borga fyrir framtíðartekjur byggt á tekjum nútíðarinnar. Þetta
hlutfall getur verið mög sveiflukennt.

V/I hlutfall

Hlutfallið milli markaðsverðs (hlutafé margfaldað með gengi
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hlutabréfa) og innra virðis hlutafélags (eigið fé deilt í hlutafé).
Ef hlutfallið er hærra en 1 metur markaðurinn fyrirtækið hærra
en bókhaldstölur segja til um og öfugt ef hlutfallið er lægra en
1. Hátt innra virði gefur til kynna að fyrirtækið eigi mikla framtíðarmöguleika sem fjárfestar séu að veðja á eða þá að um aðrar
duldar eignir sé að ræða til að réttlæta mismuninn.

Vala

Uppflettiforrit í Reiknistofu bankanna.
Í minningunni var þetta einhvern veginn þannig að menn voru
að velta fyrir sér nafngift á aðalvalmynd beinlínu-fyrirspurnarkerfis RB einhvern tíma á árunum kringum 1986. Ein af tillögunum var VAL-A (og svo næsta valmynd með nafnið VAL-B og
svo koll af kolli). Skemmst er frá því að segja að þetta nafn varð
ofan á og í raun lagður grunnur að því að persónugera ýmis mikið notuð tæki, kerfishluta og hugtök hjá Reiknistofunni. Má þar
nefna að auki við Völu, innra vefinn Völund, prentgeymslukerfið
Birtu, skjalageymslukerfið Birting, heimilda- og færsluhirðingarkerfið á Koppi og Bolla. Má nefna að nöfnin á Grýlubörnunum eru lögð til grundvallar við nafngiftir á „serverum“ í tölvunetinu í RB, það er í sama anda og ofannefnt og líklega bein afleiðing þess að ákvörðunin um nafnið á Völu var tekin um árið.
(Heimild: Friðbert Traustason, Kjartan Jóhannesson og Ómar
Jón Jónsson)

validering

Vaxtadagur fram eða aftur í tíma, aðallega notað vegna leiðréttinga.

valmynd

Listi á skjá yfir það sem forrit getur gert. Oftast er stutt á tiltekinn hnapp til að velja það sem notandi vill gera næst.

valréttur

gjöldum og geta tekið góðar ákvarðanir þegar tækifæri gefst til.
Hann kemur líka að góðum notum við hvers konar fjárhagslegt
áfall sem kann að bera að. (Glitnir)
Sjá einnig: Langtímasparnaður, Neyslusparnaður

Varðan

Vildarklúbbur fyrir viðskiptavini með góða viðskiptavild.
Markmiðið er að bjóða góða þjónustu og persónulega ráðgjöf
sem sniðin er að þörfum hvers viðskiptavinar. (Landsbankinn)

vaxtaaukalán

Lán með sérstakri meðferð á greiðslu áfallinna vaxta.

vaxtaaukareikningur

Sparireikningur með svokölluðum vaxtaauka.

vaxtaáhætta

Hættan á því að ávöxtunarkrafa á markaði hækki frá því skuldabréf með föstum vöxtum er keypt þar til það er selt og lægra
verð fáist fyrir bréfið.

vaxtabréf

Skuldabréf með vöxtum, meðal annars á markaði.

vaxtafótur

Sá hundraðshluti höfuðstóls sem vextirnir nema á tilteknu
tímabili.

vaxtafrysting

Óheimilt að tekjufæra vexti í bókhaldi (ef t.d. vanskil eru 3
mánaða og eldri).

vaxtagjalddagi

Sú dagsetning sem vextir byrja að reiknast á. Oftast nær er hér
um að ræða þann dag sem lánið eða skuldabréfið er tekið, en þó
getur það verið mismunandi.

vaxtagreiðsla

Greiðsla vaxta, það að borga vexti.

Samningur sem veitir kaupanda rétt til að eiga viðskipti í framtíðinni á verði sem ákveðið er í dag. Sá sem selur samninginn er
bundinn af honum en kaupandinn getur valið hvort hann nýtir
rétt sinn til að eiga viðskipti. Viðskiptin geta verið kaup eða sala
á vöru, verðbréfum, gjaldeyri, fasteignum o.fl.

Vaxtagreiðslulán

Gjaldeyrir.

vaxtajöfnunarkenningin

valúta

vanskil

Vanskil flokkast það þegar skuldari hefur ekki greitt gjalddaga eða greiðslu fjár á umsömdum tíma. Munur er þó á gjalddaga og eindaga en talað er um vanskil þegar greiðsla fer fram
yfir gjalddaga og þá byrja vanskilavextir að reiknast, en þeir eru
mjög háir (+20%). Vanskil geta haft mikið óhagræði og stóraukinn kostnað í för með sér fyrir skuldara.

varasjóður

Vaxtagreiðslulán henta þeim sem vilja halda greiðslubyrði í lágmarki næstu fimm árin með því að greiða einungis vexti af láninu. Hentar einnig einstaklingum sem eru að byggja eða eldra
fólki sem vill taka lán út á eignir sínar til þess að bæta lífsgæðin. (Glitnir)
Segir að gengi gjaldmiðla breytist til að jafna mun á vöxtum
milli landa þannig að ávöxtun skuldabréfa verði ekki til lengdar
lægri eða hærri í einu landi en öðru.

vaxtakjör

Þeir vextir sem í boði eru á hverjum tíma, á bæði við um innlán og útlán.

vaxtakostnaður

Sú upphæð sem vaxtagreiðslur nema.

Varasjóður er lögbundinn sjóður sem ætlað er að tryggja hag
fjárfesta. Vernd þessi kemur fram í þeirri staðreynd að verðbréfa- og fjármálafyrirtækjum er ætlað að halda ákveðnum
lausafjármunum, í hlutfalli við innlán, til tryggingar þeim fjármunum sem fjárfestar hafa falið fyrirtækinu til varðveislu. Þetta
er ákveðið hlutfall af heildarinnlánum og hefur Fjármálaeftirlitið eftirlit með því að þessum reglum sé framfylgt og að fjármunir fjárfesta glatist ekki.

Vaxtalína

Ein af sparnaðarleiðum Glitnis.
Varasparnaðurinn er hugsaður til þess að mæta óvæntum út-

vaxtareikningur

Varasparnaður

Fjármálaþjónusta sem sérstaklega er sniðin að unglingum 11–
15 ára. Unglingar sem ganga í þjónustuna fá ýmsar gjafir s.s.
dagbók eða íþróttatösku. (Búnaðarbankinn)

vaxtamunur

Munur innláns- og útlánsvaxta banka.

Vaxtareikningur

Bóklaus reikningur, óverðtryggður ber yfirleitt hæstu vexti (með
tilliti til innstæðu). Innstæða laus eftir 7 daga.
Það að reikna út upphæð vaxta.
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Vaxtareikningur–Varðan 60 +
Vaxtareikningur Landsbankans er fyrir Vörðufélaga, 60 ára og
eldri og hentar vel einstaklingum sem vilja óbundinn reikning með góðri ávöxtun. Reikningurinn ber háa vexti og er besti
óverðtryggði reikningurinn sem í boði er fyrir þennan hóp.
Engra lágmarksinnstæðu er krafist og hægt er að gera samning
um reglubundinn sparnað á reikninginn. Innborganir bera vexti
frá og með næsta degi eftir að féð er lagt inn og fjórar úttektir í
mánuði eru leyfilegar án heimildargjalds. (Landsbankinn)

vaxtarfjárfesting

Það að kaupa hlutabréf fyrirtækja sem hafa sýnt kröftugan vöxt
og mikinn og hratt vaxandi hagnað. Vaxtarfyrirtæki fjárfestir
oftast sjálft hagnað sinn til að auka umsvifin í eigin rekstri í stað
þess að greiða hann út sem arð til hluthafa.

vaxtarsjóður

Greiðir út alla ávöxtun við innlausn hlutdeildarskírteina. Vextir,
arður og aðrar tekjur greiðist inn í sjóðinn. Flestir íslenskir sjóðir eru slíkir vaxtarsjóðir.

vaxtaspjald

Spjald með áprentuðum upplýsingum um óinnfærða vexti í
sparisjóðsbækur. (Reiknistofa bankanna)

vaxtastuðull

Margföldunarstuðull notaður við útreikning vaxta eyðilagðra
sparisjóðsbóka.

vaxtatafla

Tafla sem sýnir vexti með tilteknum vaxtafæti af tilteknum upphæðum.

vaxtatala

Áunnir vextir.

vaxtatekjur

Tekjur af vöxtum.

Vaxtavelta

Vaxtaveltunni er ætlað að þjóna þörfum þeirra sem vilja fá góða
og örugga ávöxtun á fjármuni sína, án bindingar. Helstu kostir Vaxtaveltu: Vextir eru fastir í 90 daga og taka mið af ávöxtun
í útboðum á ríkisvíxlum. Vaxtaveltan er alltaf laus – úttektargjald ef tekið er út innan 90 dag. Lágmarksinnstæða er 500.000
krónur. Vextir eru greiddir ársfjórðungslega. Hægt er að velja
um að fá vextina greidda út eða ávaxta þá áfram, ásamt höfuðstólnum. Vaxtavextir ef vextir eru ekki teknir út. Eins og sést
á ofantöldu þá er ávöxtun á Vaxtaveltu hliðstæð því að ávaxta
fjármuni í víxlum, til dæmis ríkisvíxlum – bara einfaldari.
(Sparisjóðurinn)

vaxtavextir

Þeir vextir sem koma vegna aukningar vaxtatekna. Sé 100.000
kr. fjárfest í verðbréfasjóði bera þær ákveðna ávöxtun en um leið
og einhver ávöxtun hefur bætst við hefur höfuðstóllinn vaxið og
vaxtaáhrifin margfaldast. Ef við tökum dæmi um 10% ávöxtun,
þá á fjárfestirinn 110.000 kr. um áramótin næstu en 121.000
kr. næstu áramót eftir það. Þær 10.000 kr. sem fjárfestirinn
fékk í ávöxtun fyrsta árið, bera nefnilega líka 10% vexti þannig að hann fær 11.000 kr. í vexti næsta ár á eftir. Þannig er talað um margföldunaráhrif vaxta eða vaxtavexti. Einmitt vegna
þessara áhrifa er talað um að mjög mikilvægt sé að hefja sparnað
snemma á æviskeiðinu, en þá verða þessir vaxtavextir mun meiri
þegar til lengri tíma er litið.
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vaxtaviðlagning
Vextir færðir á höfuðstól, t.d. á innlánsreikninga.

VB

Verðbréf.

veð

Fasteign eða lausfé sem látið er af hendi sem trygging fyrir skilvísri og skaðlausri endurgreiðslu láns. Getur verið í formi handveðs sem lánardrottni er afhent eða sjálfsvörsluveðs þar sem
skuldari heldur umráðarétti. Veðið er sett með yfirlýsingu í
formi skuldabréfs eða tryggingabréfs sem venjulega er þinglýst
hjá viðkomandi sýslumanni.

veðbandslausn

Þegar veðhafi lætur veðtryggingu sína af hendi að hluta eða öllu
leyti, án þess að skuldin að baki hennar sé að fullu greidd.

veðbókarvottorð
Vottorð úr veðmálabók um það hver sé eigandi eignar (fasteignar, fyrirtækis) og hverjar kvaðir og veðskuldir hvíli á henni.

veðdeild

Bankadeild sem annast veðlán. Veðdeild Landsbanka Íslands var
stofnuð með lögum 1. júní árið 1900.
Starfsemi Veðdeildar fólst í útgáfu og sölu verðbréfa og kaupum
á skuldabréfum með veði í þeim húseignum landsmanna sem
lánað hafði verið til.
Árið 1957 hefst starfsemi Húsnæðisstofnunar ríkisins og þar
með samvinna Húsnæðisstofnunar og Veðdeildar Landsbankans
við framkvæmd laga frá Alþingi um húsnæðismál. Árið 1988 er
gerður samningur milli Húsnæðisstofnunar og Veðdeildar um
að Húsnæðisstofnun yfirtaki það sem þá er enn eftir af húsnæðislánum Veðdeildar og um skiptingu á uppsöfnuðum varasjóði
sem varð til meðan á samstarfi aðila stóð, einnig að Veðdeild
verði frá þeim tíma verktaki hjá Húsnæðisstofnun og sjái um
fjármálaumsýslu húsnæðislánakerfisins, útgáfu húsbréfa og innheimtu skuldabréfa, ásamt umsjón með Skyldusparnaði ungmenna og fjölmörgum öðrum verkefnum sem til féllu. Veðdeild
Landsbanka Íslands er svo formlega lögð niður árið 2001 og
lýkur þar sögu Veðdeildar Landsbanka Íslands. (Heimild: Jens
Sörensen)

veðflutningur

Þegar verið er að losa veð (fasteign) og flytja tryggingu yfir á
annað veð.

veðhafi

Sá sem á veð í einhverju.

veðheimild

Ef húseigandi A leyfir B að veðsetja eignina til tryggingar skuld
B við C.

veðhæfur

Sem unnt er að setja að veði.

veðlán

Lán tryggð með veði í fasteign eða lausfé.

veðleyfi

Er þegar fyrri veðhafi gefur manni leyfi til þess að veðsetja eign
sína síðari veðhafa þannig að fyrri veðrétturinn þoki fyrir þeim
síðari. Einnig notað yfir leyfi eiganda til að veðsetja eign sína í
þágu annars.

veðskuldabréf
Skuldabréf þar sem tilgreind eign, t.d. fasteign eða tæki eru sett
til tryggingar greiðslu skuldabréfsins og draga því þannig úr
áhættu lánveitanda.

veltiinnlán

Tékkareikningar.

veltufjármunir

Sérstök flokkun eigna í ársreikningum fyrirtækja. Eignir sem
hægt er að breyta í reiðufé eða ráðstafa innan eins árs. Veltufjármunir eru sjóðir, bankainnstæður, birgðir og aðrar skammtímakröfur.

veltuhraði

Það hversu oft peningamagn er notað í viðskiptum á tilteknu
tímabili.

Veltukort

Alþjóðlegt MasterCard-veltukort með vöxtum. Veltukort S24
uppfylla allar kröfur sem gerðar eru til alþjóðlegra kreditkorta.
Kortin eru svokölluð veltulánakort, þ.e. viðskiptavinurinn getur ráðið hve mikið hann vill greiða af úttekt sinni eftir hvert úttektartímabil, þó að lágmarki 5% eða 5.000 kr. auk vaxta. Vextir á veltukorti S24 eru með þeim bestu sem völ er á í dag. Vextir
skipta miklu máli þegar greiðslunni er velt áfram yfir meira en
eitt tímabil. Viðskiptavinur á möguleika að greiða að lágmarki
5% af heildarnotkun kortsins og velta afganginum yfir á næsta
mánuð. Lágmarksinnborgun af veltukorti er þó aldrei minni
en 5.000 á mánuði. Vextirnir á S24 veltukortunum eru mun
lægri en á sambærilegum kortum og auk þess fylgir hverju nýju
korti 5.000 króna ferðaávísun. Ef einstaklingur er með 500.000
króna heimild á veltukortinu þá eru vaxtagreiðslur yfir árið
90.000 krónur á sambærilegu korti með 18,00% vexti, meðan þær eru 63.000 krónur á S24 veltukortinu sem ber 15,85%
vexti. Ávinningurinn yfir árið er því 27.000 krónur auk 5.000
króna ferðaávísunar. Við þetta bætast svo uppsafnaðar krónur í
ferðaávísun miðað við veltu korts innanlands. (S24)

veltureikningur

Tékkareikningur, notaður fyrir veltu einstaklinga eða fyrirtækja.
Í flestum tilfellum eru lögð laun eða aðrar millifærslur á veltureikning og þeir svo tengdir debetkortum. (KB banki)

verðbólga

Markmið Seðlabankans er stöðugt verðlag. Nánar tiltekið er
átt við að stefnt sé að lítilli verðbólgu. Verðbólgu má skilgreina
sem viðvarandi hækkun verðlags. Þegar talað er um verðlag er
átt við meðalverð vöru og þjónustu á markaði, ekki verð á einstakri vöru eða tegund þjónustu. Með viðvarandi hækkun verðlags er átt við röð hækkana yfir nokkuð langt tímabil, t.d. ár, en
ekki t.d. hækkun í einn mánuð. Verðbólga felur í sér að verðgildi peninga minnkar, þ.e.a.s. minna magn vöru og þjónustu
fæst fyrir hverja krónu. Breytingar á verðlagi eru mældar með
vísitölu. Algengasti mælikvarðinn á verðlagsbreytingar eru svokallaðar neysluverðsvísitölur. Gerðar eru reglulegar kannanir á
neyslu heimilanna í landinu. Í hverjum mánuði er gerð verðkönnun og eru niðurstöður neyslukönnunar notaðar til þess að
vega saman verð á einstökum tegundum vöru og þjónustu. Prósentubreyting vísitölunnar yfir ákveðið tímabil, t.d. 12 mánuði, er síðan notuð sem mælikvarði á verðbólgu. (Seðlabanki Íslands)

verðbréf
Samheiti fyrir skuldabréf og hlutabréf og aðrar kröfur s.s. víxla
sem hafa ígildi peninga.

verðbréfafyrirtæki

Þau fyrirtæki sem stunda umsýslu á verðbréfum fyrir hönd viðskiptavina sinna og enn fremur stunda oft viðskipti í eigin þágu
á sviði verðbréfa. Verðbréfafyrirtæki og aðrir sambærilegir aðilar eru oft nefndir svokallaðir fagfjárfestar en í orðinu felst að
starfsmenn og starfsemi slíkra fyrirtækja sé sérhæfð á sviði fjármála. Einungis slíkum fagfjárfestum er heimilt að stunda viðskipti á Opna tilboðsmarkaðinum með óskráð hlutabréf.

verðbréfamarkaður

Verðbréfamarkaður er skipulegur kaup- og sölumarkaður fyrir verðbréf sem lýtur sérstökum lagalegum skilmálum. Hér er
vettvangur fyrir kaupendur og seljendur að setja fram kaupog sölutilboð í þau verðbréf sem sýslað er með hverju sinni. Á
verðbréfamarkaði eiga sér stað viðskipti með allt í senn: hlutabréf, valrétti, skuldabréf, víxla og fleira.

verðbréfamiðlari

Maður/kona sem fæst við kaup og sölu verðbréfa og hefur til
þess opinbert leyfi.

Verðbréfareikningur

Óverðtryggður reikningur með hámarksávöxtum og lágmarksáhættu. Lágmarksinnstæða á reikningnum er 250.000 kr. og
binditími er 10 dagar. Engin innlausnargjöld eða þjónustugjöld. (Íslandsbanki)

verðbréfasafn

Ýmsar tegundir verðbréfa t.d. ríkisvíxlar, bankabréf, hlutabréf
og húsbréf, sem saman eru í eigu einstaklings, sjóðs eða stofnunar og farið er með sem eina heild.

verðbréfasjóður

Safn af skuldabréfum, hlutabréfum og/eða öðrum auðseljanlegum verðbréfum. Fjárfestar geta keypt hlutdeildarskírteini í
verðbréfasjóðum og eignast þar með hlut í mörgum tegundum
verðbréfa. Verðbréfasjóðir sem eingöngu fjárfesta í hlutabréfum
eru nefndir hlutabréfasjóðir.

Verðbréfaþing Íslands hf.

Vettvangur viðskipta með skuldabréf, hlutabréf og önnur verðbréf á Íslandi. Verðbréfaþingið starfrækir skipulagt viðskiptaog upplýsingakerfi, sér um eftirlit með viðskiptum á verðbréfamarkaði í samvinnu við Fjármálaeftirlitið. Það gerir faglegar,
fjárhagslegar og siðferðilegar kröfur til þingaðila.

Verðbréfaþjónusta

Þjónusta SPRON með verðbréf.
SPRON tekur í vörslu: 1) Öll verðbréf skráð hjá Kauphöll Íslands. 2) Erlend verðbréf sem skráð eru í kauphöll. 3) Stofnfjárbréf sparisjóðanna. 4) Óskráð hlutabréf innlend og erlend.
Önnur verðbréf samkvæmt mati starfsmanna Verðbréfaþjónustu SPRON. Með Verðbréfaþjónustunni er hægt að nýta tækifærin sem bjóðast á markaðnum með því að kaupa og selja
hlutabréf beint á Netinu á www.spron.is. Í gegnum Heimabanka SPRON getur viðskiptavinur síðan skoðað verðbréfasafnið sitt; hreyfingar, árangur og stöðu á www.spron.is. (SPRON)

verðbætur

Verðbætur eru liður í vaxtakostnaði á t.d. verðtryggðum verðbréfum. Verðbætur þessar eru reiknaðar í samræmi við verð-
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lagsþróun, sjá verðbólga, hverju sinni. Aukin verðbólga skilar
sér í auknum verðbótum, sem aftur skilar sér í auknum útgjöldum fyrir greiðanda því hann þarf þá að greiða hærri verðbætur
af lánum sínum.

verðhjöðnun

„flata“ vexti eða einfalda vexti. Ef vextir reiknast ofan á vexti er
talað um vaxtavexti.

vextir – inn

Vaxtatekjur bankans (samt voru til færslur sem voru færðar út á
vexti – inn út, t.d. endurgreiddir vextir).

Mælikvarði á það hversu mikið almennt verðlag lækkar á
ákveðnu tímabili. Á Íslandi er vísitala neysluverðs notuð.

vextir – út

Þegar eignir eða hlutir eru metnir til verðs.

viðbótargjald

verðmat

verðmyndun

Verðmyndun er orð sem nær yfir hvernig verð/gengi hlutabréfa
endurspeglar þróun hlutabréfamarkaðarins. T.d. mætti líta á
þau áhrif sem hækkandi olíuverð hefur á gengi hlutabréfa sjávarútvegsfyrirtækja og flugfélaga en þau nota mikla olíu og því
hækkar rekstrarkostnaður þeirra umtalsvert við slíkar hækkanir. Áhrif þessi eru því túlkun markaðsaðila á þeim breytingum
sem eiga sér stað í viðskiptaumhverfi hvers fyrirtækis og flokkast
undir þá verðmyndun sem á sér stað á hlutabréfum einstakra
hlutafélaga.

verðskrið

Það að stór pöntun um kaup eykur eftirspurn þannig að verðið tekur að hækka áður en pöntunin er afgreidd að fullu. Sama
á við um stóra sölupöntun þegar verð tekur að lækka áður en
pöntun er afgreidd að fullu.

Verðtryggð bréf ríkisjóðs

Vísitölutryggð skuldabréf ríkisjóðs.

Verðtryggðir reikningar

Reikningar eru með 6 eða 18 mánaða binditíma, verðtryggingu
og vöxtum sem eru því hærri sem bindingin er lengri. Að loknum fyrstu 6 eða 18 mánuðunum binst innstæðan aðeins 6 mánuði í senn. Verðtrygging miðast við lánskjaravísitölu og reiknast verðbætur í hlutfalli við mánaðarlegar breytingar á henni.
Lánskjaravísitalan er samsett að 1/3 hluta af vísitölu framfærslukostnaðar, að 1/3 hluta af vísitölu byggingarkostnaðar og að 1/3
hluta af launavísitölu til greiðslujöfnunar. (Samvinnubankinn)

verðtrygging

Trygging fyrir því að tiltekin greiðsla í framtíðinni haldi kaupmætti sínum frá þeim degi sem verðtryggður samningur er
gerður. Verðtrygging láns eða skuldabréfs þýðir að höfuðstóll
lánsins breytist reglulega eftir því sem breytingar verða á verðlagi.

verkábyrgð

Um er að ræða þær aðstæður þar sem viðskiptavinur sparisjóðanna þarfnast ábyrgðar vegna vinnu sinnar sem verktaki
við stærri verk. Sparisjóðurinn gengst í ábyrgð fyrir því að viðskiptavinur hans standi við gerðan samning og liðkar þannig fyrir að viðskipavinir okkar eigi auðveldara með að gera verksamninga. (Sparisjóðurinn)

verkferill

Vinnurammi utan um verklagsreglur.

vextir

Leiga sem greidd er fyrir afnot af peningum. Vextir eru tímatengdur kostnaður, því lengur sem lántakandi hefur peninga að
láni þeim mun meira borgar hann. Vextir eru venjulega settir
fram sem ákveðinn hundraðshluti af höfuðstólnum sem tekinn
er að láni. Ef vextir reiknast eingöngu af höfuðstól er talað um
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Vaxtagjöld bankans og á sama hátt voru til færslur sem voru inn
á vexti – út, t.d. leiðréttingar.
Gjald sem bætist við, t.d. ef vinna er meiri en við venjuleg útlán
eða einhverja aðra skjalagerð.

Viðbótarlán

Viðskiptabankarnir lánuðu 30% af skilaverði (útborgunarverð)
vegna afurðalána.

Viðbótarlífeyrissparnaður

Samningur um séreignarsparnað í lífeyrissjóði sem er laus til útborgunar (samkvæmt lögum um viðbótarlífeyrissparnað) þegar
viðkomandi er 60 ára. (Landsbankinn)

viðbótarlífeyrissparnaður

Sparnaður sem lagður er fyrir með greiðslu viðbótariðgjalda
frá launþegum og mótframlagi frá launagreiðendum til vörsluaðila lífeyrissparnaðar. Iðgjöldin eru greidd áður en skattar
eru dregnir frá launum. Inneign er bundin til 60 ára aldurs og
greidd út með jöfnum greiðslum á aldrinum 60 til 67 ára. Rétthafi má taka inneignina út á lengri tíma. Við útborgun inneignar er greiddur tekjuskattur og útsvar af útborgunum eins og
hverjum öðrum launatekjum. Inneign erfist við fráfall.

viðmiðunarvísitala

Sú vísitala sem ákveðið er að hafa til hliðsjónar hverju sinni,
hvort sem það er byggingarvísitala, framfærsluvísitala, neysluverðsvísitala, lánskjaravísitala eða önnur.

Viðskiptabanki

Banki með alhliða fjármálstarfsemi og þjónustu.

viðskiptabréf

Verðbréf sem ganga manna á meðal í viðskiptum eins og
skuldabréf og sérstakar reglur gilda um í sambandi við framsal
(t.d. víxlar og tékkar).

Viðskiptakort Gull og Silfur

Business-kort Visa er sérlega hentugt fyrir stjórnendur og þá
sem ferðast fyrir hönd fyrirtækja. Korthafar fá öflugar ferðatryggingar og fríðindi sem tengjast ferðalögum. Business-kort
Visa eru gefin út sem Silfurkort og Gullkort. Úttektarheimildir
og tryggingafjárhæðir eru hærri á Gullkortinu en að flestu leyti
bera kortin sömu kosti.

viðskiptakostnaður

Kostnaður sem myndast við kaup eða sölu á verðbréfum s.s.
þóknun og tap vegna verðskriðs.

Viðskiptamannaskrá

Staða viðskiptamanns skoðuð í Völu.
Sjá einnig: Vala

viðskiptatékkar

Tékkar sem banki gefur út á reikninga sína í erlendum bönkum
og selur viðskiptavinum sínum.

viðskiptavaki

Verðbréfafyrirtæki eða annar aðili sem skuldbindur sig formlega
til að kaupa og selja tiltekin verðbréf fyrir eigin reikning í því

skyni að greiða fyrir viðskiptum og því að markaðsverð skapist. Algengt er að stærstu fyrirtækin á verðbréfamarkaði séu slíkir viðskiptavakar fyrir ríkisvíxla og önnur ríkisbréf, sérstaklega
húsbréf íbúðalánasjóðs. Einnig getur verið misjafnt gengi hjá
þessum viðskiptavökum á viðkomandi verðbréfum og því rétt
að kynna sér málin áður en bréfin eru leyst út.

viðskiptavild

Viðskiptavild er mismunur á kaupverði fyrirtækis og verðmæti
eigna þess (allra efnislegra eigna að viðbættum skilgreindum
óefnislegum eignum).Viðskiptavild er aðeins bókfærð hafi hún
verið keypt. Hún á að endurspegla getu fyrirtækis til þess að
hagnast meira en gengur og gerist í viðkomandi atvinnugrein.
Hún á að vera verðmat á umframhagnað fyrirtækis í framtíð,
þ.e. umfram hæfilega ávöxtun í greininni.

viðtaka geymslufjár (depositum)

Greitt er til banka inn á sérstakan reikning ef t.d. er ekki hægt
að koma greiðslu til skila. Greiðsla af skuldabréfi er gott dæmi,
ef greiðandi hefur ekki fengið innheimtubréf en vill standa í
skilum.

Vild

Vild er ætluð traustum viðskiptavinum okkar með mikil og
fjölbreytt viðskipti. (Íslandsbanki)

Vildarfarkort byggt á skilmálum Farkorts

Vildarkortin eru fullgild Visa-kort til notkunar í viðskiptum
innanlands og utan. Korthafar geta áunnið sér og safnað vildarpunktum í viðskiptum hjá flestum söluaðilum. Vildarpunkta er
unnt að nota til farseðlakaupa, skv. reglum hjá Icelandair eða í
viðskiptum við samstarfsaðila þeirra.

Vildarkort byggt á skilmálum Gullkorts

Vildarkortin eru fullgild Visa-kort til notkunar í viðskiptum
innanlands og utan. Korthafar geta áunnið sér og safnað vildarpunktum í viðskiptum hjá flestum söluaðilum. Vildarpunkta er
unnt að nota til farseðlakaupa, skv. reglum hjá Icelandair eða í
viðskiptum við samstarfsaðila þeirra.

Vildarþjónusta

Þjónusta hjá SPH fyrir einstaklinga þar sem betri kjör og meiri
fríðindi bjóðast eftir því sem viðskiptin aukast.
Í Vildarþjónustunni eru þrjár mismunandi leiðir í boði: Silfurþjónusta, Gullþjónusta og Eðalþjónusta. (Sparisjóðurinn)
Vildarþjónustan felst m.a. í láni án ábyrgðarmanna, fríum
debetkortafærslum, afslætti af lántökugjöldum, afslætti af árgjaldi kreditkorta, fríu debetkorti, sérkjörum á fjármögnun bifreiða og annarra sértilboða.
Sjá einnig: Silfurþjónusta, Gullþjónusta, Eðalþjónusta

Vildarþjónusta fyrirtækja

Þjónusta hjá SPH við fyrirtæki þar sem fyrirtæki fær betri kjör
og meiri fríðindi eftir því sem viðskiptin aukast.
Vildarþjónustan er fyrirtækjum að kostnaðarlausu. Fyrirtækið fær eigin fyrirtækjafulltrúa, greiðsluþjónustu og greiðslukort
að kostnaðarlausu fyrsta árið, sérstakan sparnaðarreikning með
hærri innlánsvöxtum, SPH-innkaupakort fyrirtækinu að kostnaðarlausu, afslátt af lántökugjaldi og bílalán á betri kjörum fyrir fyrirtækið.

virk sjóðastjórnun

Aðferð sem byggist á því að sjóðsstjórar verðbréfasjóða kaupa og
selja einstök verðbréf eftir bestu upplýsingum sem þeir hafa yfir

að ráða á hverjum tíma í þeirri viðleitni að ná betri ávöxtun.

Visa Ísland

Visa Ísland var stofnað 1983 og er þjónustufyrirtæki í eigu
banka og sparisjóða. Í byrjun var félagið rekið sem sameignarfyrirtæki fimm banka og 13 sparisjóða en Landsbanki Íslands
hafði veitt kortaþjónustu frá haustinu 1981. Starfsemin hófst 5.
júlí 1983 er Visa Ísland tók við þeirri þjónustu.
Í byrjun voru kortin einungis ætluð viðskiptaferðalöngum til
notkunar erlendis en frá 10. desember 1983 gafst almenningi
kostur á að sækja um kort til notkunar jafnt innanlands sem
utan. Í árslok 1985 var félagsforminu breytt í Visa Ísland –
Greiðslumiðlun hf. Fyrirtækið annast útgáfu Visa-greiðslukorta
fyrir hönd og á ábyrgð aðildarbanka og sparisjóða. Fyrirtækið
sér um samningagerð við sölu- og þjónustuaðila vegna greiðslukorta-viðskipta. Þjónustumiðstöð er opin allan sólarhringinn,
árið um kring, vegna viðskipta og til öryggis fyrir íslenska korthafa innanlands og utan.
Hjá Visa Íslandi eru gefnar út margar gerðir kreditkorta fyrir
einstaklinga og fyrirtæki. Öllum Visa-kortum fylgja margvísleg
hlunnindi, svo sem ferðatryggingar, viðlaga- og neyðarþjónusta,
og ýmis sértilboð.
Þann 6. desember 1993 hófst útgáfa Visa Electron-debetkorta
í samvinnu við banka og sparisjóði. Þar er um að ræða rafræn
kort, sem eru fjölnota, 4 kort í einu, staðgreiðslukort, bankakort, hraðbankakort og ábyrgðarkort vegna tékkaviðskipta.
Mikil og ör breyting hefur verið á greiðsluháttum þjóðarinnar með tilkomu Visa-kortanna. Þau eru nú almennt notuð til
hvers kyns innkaupa og ekki síst til þæginda og öryggis á ferðalögum. Auk eingreiðslna hefur verið bryddað upp á ýmsum nýjungum og þjónustugreinum fyrir korthafa og söluaðila. Raðgreiðslur til 36 mánaða vegna stærri viðskipta, léttgreiðslur til
að dreifa smærri viðskiptum án vaxta, boðgreiðslur til sjálfvirkrar millifærslu fastagjalda, símgreiðslur vegna leikhúsmiða/póstverslunar og fjölgreiðslur til greiðsluskiptingar á Visa-reikningi.

Visa-lán

Nýtt greiðslufyrirkomulag sem gerir söluaðilum kleift að bjóða
korthöfum ódýra greiðsludreifingu í 3–6 mánuði vegna kaupa
á vörum á einfaldan og öruggan hátt. Visa lánar korthöfum
og gerir strax upp við söluaðila. Fljótlegt og einfalt er að útbúa
Visa-lánin í þjónustuvef Visa. (Visa)

Visa-Platínukort

Bankar og sparisjóðir bjóða völdum viðskiptavinum sínum
Visa- Platínukortið. Visa-Platínum hentar meðal annars þeim
sem ferðast mikið og þurfa mjög háa úttektarheimild. Visa-Platínum veitir fádæma tryggingavernd á ferðalögum. Visa-Platínum er þekkt um allan heim og fríðindi korthafa eru með því
besta sem þekkist.

VISA-Plúskort

Visa í + mætir þörfum þeirra sem vilja notfæra sér hagræði og
ýmis fríðindi kreditkorts án þess að skulda. Sem dæmi má nefna
greiðslu ferðakostnaðar til að njóta trygginga eða nota kortið
á ferðalögum til að taka innstæðuna út í áföngum í hraðbönkum í stað þess að bera á sér mikið fé. Þá má nefna að margir vilja fara varlega í viðskiptum á vefnum þegar gefa þarf upp
kortanúmer og forðast að reynt verði að misnota aðalkreditkort þeirra. Visa í + er einnig kostur fyrir þá forráðamenn ung-
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linga (16–18 ára) sem vilja gefa þeim tækifæri til að nota kort
án verulegrar ábyrgðar. (Visa)

vista

Geyma afrit af skrá. Skráin er venjulega í minni tölvu þegar gefin er skipun um að vista hana.

vistun víxla

Víxill sem er í eigu afgreiðslustaðar (útibúi) en á samkvæmt
áritun að greiðast á öðrum afgreiðslustað.

víkjandi skuldabréf (lán)

Skuldabréf sem víkur fyrir öðrum kröfum á hendur útgefandanum.
Endurgreiðsla slíkra skuldabréfa getur verið með ýmsu móti, þó
oftast í formi eingreiðslu. Mjög algengt er að lán frá eigendum
til fyrirtækja þeirra séu slík víkjandi lán, sem þá víkja fyrir öðrum kröfum sem myndast hafa á fyrirtækið.

vísitöluálag

Álag, viðbót vegna hækkaðrar vísitölu t.d. á vöru.

Vísitölubréf

Vísitölubréf eru góður kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fé sitt í
þeim innlendu hlutafélögum sem mynda Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands, ICEX-15. Eignaskipting Vísitölubréfa er sú sama
og Úrvalsvísitölu Kauphallar og er því um hlutlausa stýringu
á sjóðnum að ræða. Kaup í sjóðnum henta því vel fyrir þá sem
vilja fá sömu ávöxtun og Úrvalsvísitalan gefur. Kaup í Vísitölubréfum er langtímafjárfesting þar sem búast má við nokkrum
sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. (Landsbankinn)

vísitölubætur

Leiðréttingar t.d. launa vegna hækkunar á vísitölu. COLA,
cost-of-living adjustments.

vísitölur

Vísitölur eru tölulegt safn upplýsinga sem sýna þróun á gefnu
tímabili. Hlutabréfavísitölur eru t.d. samsafn af markaðsverðum fyrirtækja eða gengi hlutabréfa þeirra, á ákveðnum verðbréfamarkaði, sem valin eru vegna fjölbreytileika (t.d. fyrirtæki
í flutningsþjónustu, tæknigeira, matvælaiðnaði o.s.frv.) og talin
eru endurspegla þróun viðkomandi verðbréfamarkaðar. Hækki
öll fyrirtæki í verði sem mynda slíka vísitölu, er talað um að
markaðurinn hafi hækkað eða aukið virði sitt, þó svo einungis
sé um nokkur fyrirtæki á markaðnum að ræða hverju sinni.
Dæmi um þetta er Úrvalsvísitala Verðbréfaþings Íslands en þar
hafa sjávarútvegsfyrirtæki ákveðið vægi, flutningafyrirtæki einnig og þannig mætti áfram telja.
Vísitölur eru einnig mikið notaðar til að skýra verðlagsþróun
og áhrif verðbólgu yfir tíma. Má hér nefna: framfærsluvísitölu,
byggingarvísitölu, launavísitölu og lánskjaravísitölu. Þessar vísitölur sýna hlutfallslega þróun kostnaðar sem fólginn er í ákveðinni neyslu eða fjárfestingu yfir gefið tímabil. Þegar talað er um
5% verðbólgu á einu ári, er oftar en ekki verið að vísa til 5%
kostnaðaraukningar á þeim liðum sem mynda framfærsluvísitölu o.s.frv.

vísitölusjóður

Verðbréfasjóður sem á verðbréf í sömu hlutföllum og þau eru
í einhverri ákveðinni vísitölu, s.s. Evrópuvísitölu Financial Times. Markmið þessara sjóða er að sýna sömu ávöxtun og felst í
breytingum á vísitölunni.
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víxilhafi
Handhafi víxils og víxilréttar.

víxilkrafa

Krafa vegna víxilréttar.

víxill

Stystu lánsskjölin (sbr. þó tékka) og er lánstíminn jafnan innan eins árs. Víxlar eru jafnan óverðtryggðir. Þeir bera forvexti.
Víxilformið er mjög fastmótað og skýrt skilgreint í lögum nr.
93/1933, ólíkt t.d. skuldabréfum þar sem þær reglur, sem gilda
um bréfið, koma að miklu leyti fram í því sjálfu.

víxillán

Lán tekið með víxli.

víxilskuld

Skuld vegna samþykkis víxils.

víxilskuldari

Sá sem með áritun sinni á víxil ábyrgist greiðslu hans. (Útgefandi, samþykkjandi, framseljandi, ábyrgðarmaður.)

víxilvextir

Vextir af víxillánum (forvextir, teknir fyrirfram til tiltekins
tíma).

víxlabók

Handfærð bók með upplýsingum um allt það sem víxlinum
viðkemur: upphæð, númer, nafn samþykkjanda, nafn útgefanda, útgáfudagur, gjalddagar, nöfn ábekinga, kaupdagur og
greiðsludagur.

víxlakaup

Kaup á hvers konar víxlum.

víxlaregistur

Registur þar sem tilfært er við hvern einn hve mikið hann
skuldi þar í víxlum og hve miklu hann standi í ábyrgðum fyrir í víxlum. (Skýrsla Landsbankarannsóknarnefndar 1910.) Sérprentun úr Stjórnartíðindum B 1909.

víxlaviðskipti

Viðskipti með víxla, þ.e. kaup og sala.

VSK-reikningur

Eins og nafnið gefur til kynna er VSK-reikningurinn sérstaklega hugsaður til að halda utan um þá fjárhæð sem greiða á í
virðisaukaskatt annan hvern mánuð. Þetta á að gera fyrirtækjum og sjálfstæðum atvinnurekendum kleift að halda þeirri fjárhæð sem greiða á í virðisaukaskatt aðskilinni frá öðrum rekstri
fram að gjalddaga. Fyrir utan að einfalda allt bókhald eru helstu
kostirnir að reikningurinn ber háa vexti og er alltaf laus til útborgunar í kringum VSK-gjalddaga, þ.e. upphæðin ávaxtast á
milli gjalddaga og innstæðan er fyrir hendi þegar greiða á virðis
aukaskattinn.
Helstu kostir VSK-reiknings: Há ávöxtun án lágmarksinnstæðu,
tímabilsbundinn reikningur, laus í 7 daga kringum VSK-gjalddaga, óverðtryggður. (Sparisjóðurinn)

VSK-skil

Mögulegt er að skila virðisaukaskattsskýrslum rafrænt og
greiða þær í gegnum Netbanka. Þetta á bæði við um einstaklinga sem nota Netbankann og fyrirtæki sem nota Fyrirtækjabankann. Skil á VSK-skýrslum veita aukin þægindi og yfirsýn þar sem mögulegt er að nálgast eldri skýrslur. Þá eru skýrslurnar villuprófaðar sem lágmarkar hættu á mistökum og eykur öryggi enn frekar. Fyrstu skil og veflykill. VSK-númer sem

skráð eru á kennitölu birtast, séu þau fleiri en eitt. Áður en
hægt er að skila í fyrsta skipti þarf að sækja um veflykil sem er
síðan geymdur hjá Glitni. Fyrirtæki og einstaklingar, sem áður
hafa skilað á Netinu í gegnum vefskil ríkisskattstjóra, geta skráð
sinn veflykil og vistað hann þannig. Eftir að veflykill er skráður er VSK-skýrsla fyllt út og henni skilað. Þá birtast upplýsingar um álag og hvað sé til greiðslu. Mögulegt er að greiða strax
eða velja greiðsludagsetningu fram í tímann. Hægt er að skoða
skýrslur sem búið er að skila í gegnum Netbankann aftur í tímann. (Glitnir)

VS-reikningur

Rafrænn vörslureikningur fyrir verðbréf. Inni á honum er eingöngu hægt að geyma verðbréf (hlutabréf og skuldabréf ) sem
hafa verið rafrænt skráð. VS-reikningur er því ekki eins og hefðbundin reikningur, hann er ekki sjáanlegur í kerfi RB, hann
ber ekki vexti og inni á honum er ekki hægt að geyma peninga.
Markmiðið með rafrænni skráningu verðbréfa er að gera viðskipti með verðbréf þægilegri og öruggari. Viðskiptavinur þarf
ekki að hafa áhyggjur af útgáfu jöfnunarbréfa. Rafræn verðbréf
glatast ekki.

vxfl

Vaxtaflokkur. Breytilegir vextir.

vörsluaðilar lífeyrissparnaðar

Þeir aðilar sem hafa heimild til að taka við viðbótariðgjaldi með
samningi um lífeyrissparnað, þ.e. lífeyrissjóðir, bankar, sparisjóðir, líftryggingafélög og verðbréfafyrirtæki.

vörslufélag

Sérstakt félag sem hefur með höndum umsjón og vörslu verðbréfasjóða. Vörslufélög eru aðskilin frá rekstrarfélögum sem
hafa umsjón með rekstri verðbréfasjóða. Á Íslandi geta m.a.
verðbréfafyrirtæki og bankar verið vörslufélög.

vörslugjald

Gjald sem verðbréfafyrirtæki taka fyrir að geyma skuldabréf,
hlutabréf eða hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða fyrir viðskiptavini.

vörslureikningur

Inneignareikningur hjá Verðbréfaskráningu Íslands sem heldur
utan um verðbréfaeign fjárfestis.

vörslureikningur lífeyrissparnaðar

Inneign á sérgreindum reikningi hjá lögaðila sem fengið hefur heimild til að taka við viðbótariðgjaldi með samningi um lífeyrissparnað. Ef inneign er geymd á sérgreindum reikningi, t.d.
fjárvörslureikningi eða innlánsreikningi, er hugtakið vörslureikningur notað sem samheiti yfir reikninga sem geyma viðbótarlífeyrissparnað.

Vöxtur– einstaklingar

Alhliða fjármálaþjónusta þar sem bankaþjónusta frá KB banka,
tryggingaþjónusta frá VÍS, Lífís og Alþjóða líftryggingafélaginu,
þjónusta frá öryggismiðstöðinni og fjármögnun frá Lýsingu
koma saman og mynda eina heild. Það myndast hagræðing fyrir viðskiptavini með aðgangi í Vöxt bæði sem afsláttarkjör og
hrein endurgreiðsla. (KB banki)

Vöxtur– fyrirtæki

Alhliða fjármálaþjónusta hjá KB banka til fyrirtækja sem veitir hagræðingu í rekstri fyrirtækisins. Vöxtur samanstendur af:
bankaþjónustu KB banka, tryggingaþjónustu frá VÍS, KB líf

og Lífís, fjármögnun frá Lýsingu, fyrirtækjagæslu frá Öryggismiðstöðinni. Hagræðing og sparnaður vex í hlutfalli við fjölda
þjónustuþátta sem fyrirtækið nýtir. (KB banki)

X

XY
Fríðindaklúbbur fyrir aldurshópinn 12–15 ára. Debetkort fyrir XY-félaga sem eru á 14. aldursári. Hraðbankakort fyrir börn
sem verða 12 ára á árinu. XY.is er sérsniðinn netbanki fyrir
unga fólkið. XY.is er starfræktur á netinu og þar er að finna sérsniðinn netbanka fyrir unga fólkið. Á netinu er frír aðgangur að
vefpósthúsi og aðgangur til að senda ókeypis SMS skilaboð af
netinu. (Íslandsbanki)

Y

yfirdráttarheimild
Lán á veltureikningi.

yfirdráttarlán

Lán sem veitt er á tékkareikningum og debetreikningum með
sérstakri heimild til úttektar umfram innstæðu.

yfirdráttarvextir

Yfirdráttarvextir eru vextir af yfirdráttarlánum, það er af fjárhæð
sem samið hefur verið um að taka megi út af bankareikningi
þótt innstæða sé ekki fyrir hendi. (Seðlabanki Íslands)

yfirgengi

Gengi skuldabréfa sem er hærra en 100%, þ.e. hærra en nafnvirði bréfanna eða hærra en nafnvirði og áfallnir vextir.
Yfirgengi getur myndast þegar ávöxtunarkrafa er lægri en nafnvextir skuldabréfs.
Dæmi: Nafnvirði skuldabréfs er 100.000, áfallnir vextir eru
10.000 en það selst á 120.000. Gengið er þá 1,2 og sagt er að
bréfið hafi verið selt á yfirgengi.

yfirlit

Skrá yfir færslur viðskiptamanns í ákveðinn tíma.

yfirverð skuldabréfs

Mismunur á markaðsverðmæti og uppreiknuðu verði sem
myndast þegar ávöxtunarkrafa er lægri en nafnvextir skuldabréfs.

Þ

Þegar
ÞEGAR er ráðgjöf og sparnaðarform sem fólk á öllum aldri getur nýtt til að undirbúa sig fjárhagslega fyrir starfslok sín. Með
ÞEGAR færðu góða yfirsýn yfir kjör þín við starfslok auk þess
sem þér býðst sparnaðarleið sem er sérstaklega sniðin að því að
auka eftirlaunatekjur og valfrelsi um starfslokaaldur. Því fyrr á
ævinni sem þú byrjar að búa þig undir starfslokin því meiri líkur eru á að þú öðlist fjárhagslegt frelsi til að velja hvenær þú
hættir að vinna og hvernig þú vilt haga lífsstíl þínum þegar þar
að kemur. Við hvetjum þig til að hefja undirbúninginn nú þegar. Byrjaðu strax að leggja grunninn að fjárhagslegu frelsi þínu
svo þú eigir kost á að gera það sem þú vilt – þegar þú vilt. (KB
banki)

þinglýsing

Opinber skráning réttinda yfir tilteknum eignum, fyrst og
fremst beins eignarréttar eða veðréttar.
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Þinglýsing er framkvæmd af sýslumönnum og er opinber yfirlýsing á eignaraðild einstaklinga/fyrirtækja yfir einhverri eign.

Þingvíxlar

Landsbankavíxlar sem skráðir eru á Verðbréfaþingi Íslands eru
nú til allt að 12 mánaða. Bankinn er með viðskiptavakt á flokkunum og er markmiðið að stærri hluti þessara viðskipta verði
með skráða víxla. Kjör bankavíxla fara eftir aðstæðum á millibankamarkaði hverju sinni. (Landsbankinn)

Þjónustubankinn

Hugmyndabanki Landsbankans um bætta þjónustu fyrir viðskiptavini. (Landsbankinn)

þjónustufulltrúi

Starfsmaður banka sem sér m.a. um sölu, þjónustu og ráðgjöf
til einstaklinga, félaga og fyrirtækja á vörum bankans. Þjónustufulltrúi leitast við að skapa jákvæð tengsl við viðskiptavini til að
stuðla að viðskiptatryggð og miðla viðskiptamönnum viðeigandi upplýsingum um þjónustuþætti bankans.
Sjá einnig: þjónustustjóri

þjónustusími

Hægt er að fá upplýsingar um stöðu og hreyfingar á reikningum allan sólarhringinn auk þess að millifæra, greiða reikninga
og fá stöðu kreditkorta. (Sparisjóðurinn)

þjónustusími bankanna

Tölvuvæddur símsvari í Reiknistofu bankanna þar sem hægt er
að fá upplýsingar um stöðu á tékka- og sparisjóðsreikningum og
tuttugu síðustu færslur auk ýmissa annarra nytsamlegra hluta.
Í þjónustusíma bankanna 515 4444 er hægt að millifæra milli
reikninga, fá upplýsingar um stöðu og færslur á reikningum og
kreditkortum, fá upplýsingar um yfirdráttarheimild og greiða
greiðsluseðla. Þjónustusíminn er opinn allan sólarhringinn.
Hægt er að millifæra og greiða greiðsluseðla frá kl. 7 til 21 alla
daga vikunnar.

þjónustustjóri

Starfsmaður banka sem sér m.a. um sölu, þjónustu og ráðgjöf
til einstaklinga, félaga og fyrirtækja á vörum bankans. Þjónustustjóri leitast við að skapa jákvæð tengsl við viðskiptavini til að
stuðla að viðskiptatryggð og miðla viðskiptamönnum viðeigandi upplýsingum um þjónustuþætti bankans.
Sjá einnig: þjónustufulltrúi

þóknun

Þóknun á fjármálamörkuðum felst yfirleitt í umsýslu verðbréfa
eða m.ö.o. sölu þeirra. Fjármálafyrirtæki, sem annast kaup og
sölu verðbréfa, hafa tekjur af slíkri umsýslu og er hún í formi
þóknunar eða e.t.v. ákveðnum afföllum af virði bréfanna.

Þriggja stjörnu sparnaður

Hentugt innlánsform fyrir fólk sem getur bundið fé sitt til
tveggja ára eða lengur. Full verðtrygging miðað við lánskjaravísitölu og vextir aldrei lægri en 5% auk verðbóta. Þriggja
stjörnu sparnaður er fyrirhafnarlaust innlánsform – ekkert brask
með bréf, engir vaxtamiðar og skæri. (Alþýðubankinn hf.)

þýðandi

Forrit sem þýðir.

Æ

Æskulína
Fjármálaþjónusta sérstaklega sniðin að börnum frá fæðingu til
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12 ára. Við inngöngu fá börnin bauk (Snæfinn eða Snædísi).
(Búnaðarbankinn)
Sjá einnig: Snædís, Snæfinnur

Æskulínubók

Fyrir 11 ára og yngri. Hvert innlegg er bundið í 36 mánuð, ef
um reglubundinn sparnað er að ræða er öll innstæðan laus á
sama tíma. Verðtryggður reikningur. (KB banki)

Æskusparnaður Búseta

Vertryggður reikningur með a.m.k. 5% vöxtum, auk verðtryggingar. Inneign er laus til útborgunar á 16 ára afmæli reikningseiganda. Lántökuréttarstig eru reiknuð í hlutfalli við áunna
vexti. Nýtist við kaup á Búseturétti. (Alþýðubankinn hf.)

Ö

Öndvegisreikningur
Verðtryggður sparireikningur með 18 mánaða bindingu. (Útvegsbankinn)

örtölva

Tölva sem í er örgjörvi. Í fyrstu voru örtölvur lítil tölvukerfi
sem höfðu takmarkað innra minni, takmarkað skipanamengi og
frumstæða ytri geymslu, t.d. segulsnældur eða disklinga. Heimilistölvur og einmenningstölvur teljast til örtölva.

Öryggislykill fyrirtækja

SecurID er staðfestingarlykill sem LI leggur fyrirtæki í té ásamt
lykilorði /PIN númeri til að nota við innskráningu og til að
staðfesta millif. í FBLI – og hann gildir fyrir einn notanda –
aðrir geta ekki notað þennan lykil þar sem þú staðfestir við
móttöku þegar lykillinn afhendist. Ef aðili skráir þrisvar sinnum
rangt notandanafn eða lykilorð lokast sjálfkrafa aðgangur inn
í FBLI og þarf að hafa samband við þjónustufulltrúa til að láta
endurræsa lykilinn. Glatist þessi lykill þarf að tilkynna umsvifalaust til bankans um glötunina og loka aðganginum. Gildistími
lykilsins eru 2 ár. (Landsbankinn)

öryggissjóður

Sérstakur sjóður til að mæta áföllum fjármálastofnana, settur upp innan stofnunar eða hjá fleiri en einni stofnun, t.d. hjá
SPSJ.

Gamalt
orðasafn

Sambands íslenskra
bankamanna
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A

abinn
Aðalbókin í bókhaldi hvers útibús.
Orðatiltækið að skoða abann merkti að skoða aðalbókina.
Sjá einnig: sjúrnal, jurnal, debetorar

accept-reikningur

Reikningur á bak við tékka sem útgefinn er af gjaldkerum
bankans.

aðalféhirðir

Yfirmaður gjaldkera, fer með aðalsjóð, ábyrgur gagnvart bankastjóra/ sparisjóðsstjóra.

afgreiðslustjóri

Starfsmaður banka sem sér um starfsmannastjórnun í samráði
við útibússtjóra, verkstjórnun og þátttöku í markaðsstarfi.
Afgreiðslustjóri hefur eftirlit með öryggisbúnaði útibúsins, sér
um sölu og þjónustu, greiðslu reikninga og ráðgjöf til einstaklinga, félaga, fyrirtækja á vörum bankans. Afgreiðslustjórinn er
staðgengill útibússtjóra í hans fjarveru.

aflýsa

Lýsa því yfir að áður þinglýst réttindi séu niður fallin.
Aflýsing fer fram hjá sýslumanni.

Afmælisreikningur

eða hvenær svigrúm gæti verið til upplyftingar af einhverju tagi,
t.d. orlofsferðar. Alþýðubókin léttir undir og lánar allt að tvöfaldri innstæðu gegn einfaldri ábyrgð. Vextir af Alþýðubókinni
eru í samræmi við sparnaðartímann, því hærri sem hann er
lengri. (Alþýðubankinn hf.)

annuitet

Danskt orð yfir jafngreiðslu.
Sjá einnig: jafngreiðslubréf, jafngreiðslulán

AS-400

Tölvugerð, hluti gagnasafns tölvudeildar er geymt á henni.

Á

ábekingur
Ábyrgðarmaður sem skrifar nafn sitt aftan á víxil undir framsali
útgefanda.

Á grænni grein

Fyrsta sparnaðarátak Búnaðarbankans.

áhafnagjaldeyrir

Á tíma gjaldeyrishafta fengu áhafnir flugvéla, skipa og fleiri hlut
launa sinna greiddan í erlendri mynt.
Sjá einnig: ferðamannagjaldeyrir, bátagjaldeyrir, ferðagjaldeyrir,
námsmannagjaldeyrir

Reikningur sem stofnaður var á 100 ára afmæli Landsbankans
1986.

álag á ferðamannagjaldeyri

Erlendri kröfufjárhæð snúið yfir í íslenska fjárhæð, t.d. erlendar innheimtur.

álestur

afreikna
afrita

Lesa gögn úr geymslu eða af öðrum gagnamiðli þannig að þau
standi þar óbreytt og skrifa sömu gögn annars staðar á gagnamiðil sem má vera ólíkur upprunalega gagnamiðlinum.

afsegja víxla

10% skattur á ferðamannagjaldeyri.
Sjá einnig: ferðamannagjaldeyrir
Milliuppgjör.

ávísanabók

Færslubók fyrir tékkareikninga.

ávísanareikningur

Tékkareikningur ætlaður einstaklingum.

ávísanaskipti

Ef víxlar voru ekki greiddir á eindaga voru þeir afsagðir. Þá átti
fulltrúi frá sýslumanni að koma í bankann (rétt fyrir lokun) og
kalla upp hvort einhver væri á staðnum sem væri tilbúinn að
greiða víxilinn og ef enginn gaf sig fram þá var víxillinn afsagður.

B

Vextir af lánum með veði í afurðabirgðum.

bakmaður

afurðalánavextir
AH

Tékka- og debetkortareikningar (gömlu ávísana- og hlaupareikningarnir).

almenn sparisjóðsbók

Samningur um geymslu á fé til langs eða skamms tíma gegn
greiðslu vaxta. Reikningur ber lága vexti og er óbundinn, því er
hentugt að nota hann sem veltureikning. Almenn sparisjóðsbók
er óverðtryggð.

AL-reikningur

Almennur nútímareikningur Iðnaðarbankans. Sameinar kosti
tékka og sparireiknings. Hækkandi vextir með hækkandi innstæðu. Lán samdægurs. Nafn reikningseiganda sérprentað á
hvern tékka. (Iðnaðarbankinn)

Alþýðubókin

Sparireikningur hjá Alþýðubankanum með lántökurétti. Reglubundin innlegg veita lántökurétt eftir 3-24 mánuði. Einföld
greiðsluáætlun sýnir hvenær greiðslubyrðin er þyngst á árinu
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Sjá einnig: clearing

bakfæra
Leiðrétta færslu í bókhaldi með annarri færslu jafnhárri með öfugu formerki.
Aðstoðarmaður gjaldkera sem annaðist m.a. upptektir, afstemningar og frágang skjala.

balanca

Reiknisjöfnuður.

bandstöð

Segulbandsstöð.

Bankablaðið

Félagsrit Sambands íslenskra bankamanna.
Fyrsta tölublað var gefið út 1. júlí 1935. Síðasta blað með
þessu nafni var gefið út í desember 1995 en eftir það breyttist nafn þess í SÍB-blaðið. Bankablaðið var vettvangur umræðu
um starfsemi sambandsins og umfjöllun þar er lýsandi fyrir viðfangsefni SÍB á hverjum tíma.
Sjá einnig: SÍB-blaðið

bankabók

Innlánsreikningur fyrir sparifé.

Bankamannaskólinn
Skólinn var stofnaður árið 1959 og töldust stofnaðilar vera SÍB,
Landsbankinn, Útvegsbankinn og Búnaðarbankinn. Hlutafélaga-bankarnir og sparisjóðirnir gerðust aðilar síðar svo og
Seðlabankinn, eftir að hann varð sjálfstæð stofnun. Fyrstu árin
var ávallt talað um Bankaskólann en að fáum árum liðnum festist heitið Bankamanna-skólinn við stofnunina. Árið 1997 var
í kjarasamningi gerð sérstök bókun um framhald á eldra samkomulagi um að SÍB tæki að sér daglegan rekstur Bankamanna
skólans. Þetta samkomulag gilti til 1. sept. 1999. 11. júní 1999
var síðan gert samkomulag um að frá og með 1. janúar 2001
bæru bankarnir enga ábyrgð á og engan kostnað af starfsemi
Bankamannaskólans. Einnig skyldi skólinn rýma húsnæði sem
hann hafði haft til afnota í árslok 2000. Þar með lauk formlegri
starfsemi hans. Talsvert fyrr hafði sú fræðsla, sem skólinn veitti,
verið færð inn í hvern banka fyrir sig og einnig höfðu sparisjóðirnir sameinast um fræðslustofnun þannig að verkefnin höfðu
í raun færst frá skólanum. Einnig hafði stóraukist framboð á
hliðstæðri fræðslu innan skólakerfisins með tilkomu fjölbrauta
skóla víða um land.

bankareikningur

Viðskiptareikningur við banka.

bankaritari

Starfsmaður banka sem annast almenna afgreiðslu og sér um
sölu, þjónustu og ráðgjöf á vörum bankans.

bátagjaldeyrir

Um áramótin 1950-51 fengu útgerðamenn umráð yfir gjaldeyri, bátagjaldeyri, sem nam helmingi andvirðis útfluttra bátaafurða eftir sérstökum reglum.
Sjá einnig: áhafnagjaldeyrir, ferðagjaldeyrir, ferðamannagjaldeyrir, náms-mannagjaldeyrir

beholling

Vörutalning.
Að taka behollingu var í raun að kanna hvort skjöl væru til staðar samkvæmt bókum.

beinlínuvinnsla

Beinlínukerfi felur í sér að allar færslur í afgreiðslustöðum, sem
kerfið nær til, færast samstundis í móðurtölvu í Reiknistofu
bankanna.
Beinlínuvinnsla hófst 1985.

biðstofa bankastjórnar

bóka
Skrásetja í bók (færa í bók).

Bónusreikningur

Reikningurinn skapar lánstraust hjá Iðnaðarbankanum. Mánaðarlegur samanburður á kjörum verðtryggðra og óverðtryggðra
reikninga tryggir hæstu ávöxtun bankans á hverjum tíma. (Iðnaðarbankinn)

bunkablað

Fylgiskjal sem auðkennir bunka af ílagsskjölum, notað til þess
að tryggja að þau séu öll með.

Byggingarsjóður verkamanna

Sjóður sem stofnaður var skv. lögum nr. 45/1929 til að veita
lán til byggingafélaga sem „reist voru á samvinnugrundvelli“ í
kaupstöðum og kauptúnum landsins.

C

clearing
Ávísanaskipti.
Áður fyrr hittust fulltrúar banka og sparisjóða einu sinni á dag
á morgnana í Landsbankanum og síðar í Seðlabankanum og
skiptust á ávísunum hver annars. Þessi ávísanaskipti voru framkvæmd tvisvar á föstudögum. Þessu til viðbótar voru skyndikannanir til að koma upp um þá sem nýttu sér þessa seinvirku aðferð að ávísanir voru að jafnaði a.m.k. einn dag á leiðinni í reikningsbanka og var möguleiki á að mynda keðju ávísana milli banka.

Cobol

Heiti á æðra forritunarmáli.

converta

Snúa erlendri fjárhæð í íslenska fjárhæð eða öfugt.
Meira notað af viðskiptavinum.

Corona

Bókhaldskerfi fyrir erlenda bankareikninga bankans.

CP/M

Vörumerki á stýrikerfi fyrir einmenningstölvur.

credit

Liður fyrir sölu (kallað CR-ið í afstemmingu).

D

dagbók
Færsluskrá dagsins hjá gjaldkerum.

Biðstofa í banka þar sem viðskiptamenn komu að morgni dags
og skráðu sig í sérstaka bók.
Eftir þeirri röð, sem þeir skráðu sig í bókina, var þeim vísað inn
til bankastjóra í viðtal. Biðin á biðstofunni gat oft tekið margar klukkustundir.

dagfærslulisti

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

dato

Biggi bangsi

blandaður bunki

Bunki til bókunar hjá RB þar sem færslur eru á mörg útibú.

Boði

Póst- og skrifstofukerfi. (Landsbankinn)

boðlína

Gefur möguleika á beintengingu við gagnaskrá bankans.
(Landsbankinn)

Tölvulisti yfir daglegar færslur í deild eða sérstök verkefni.

dagvextir

Vextir sem eru reiknaðir út fyrir hvern dag.

datera

Dagsetja.
Dagsetning.
dálkur (á gataspjaldi)
Götunarstaðir í röð samsíða skammhlið spjaldsins.
Spjald gatað á sérstakan hátt til að nota við tölvuvinnslu (einkum í upphafi tölvunotkunar).

debetera

Tekið út, skuldfært.
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debetorar
Gjaldaliður í aðalbók. Útgjöld sem bankinn þurfti að greiða,
t.d. leiðrétting á villum sem gerðar voru. Má þar nefna ranga
gjaldfærslu á viðskiptareikning sem ekki var hægt að leiðrétta
á annan hátt þá stundina. Ef ekki tókst að leiðrétta þetta innan ársins var þetta um áramót fært út á kostnað og þá var þetta í
flestum tilfellum endanlega glatað bankanum.

debitorar

Ýmsar eignir í bókhaldi (var notað undir varðveislu gagna).

debitorar/kreditorar

Einkakort
Bankakort sem fylgdi Einkareikningi Landsbankans.
Sjá einnig: Einkareikningur

Einkareikningur

Bankareikningur hjá Landsbankanum sem sameinar kosti hefðbundins tékkareiknings, almennrar sparisjóðsbókar og sparilána. (Landsbankinn 1987)
Sjá einnig: Einkakort

Einkaþjónn

Tæki hjá Landsbankanum sem veitti viðskiptavinum bankans
möguleika á því að fá reikningsyfirlit.
Handhafi bankakorts í Landsbankanum gat m.a. fengið yfirlit
yfir tékkareikninga, sparireikninga, innlenda gjaldeyrisreikninga
og gengis-skráningu dagsins með því að stinga kortinu í þar til
gerða rauf á tækinu.

Biðreikningur í bókhaldi.

deildarstjóri

Forstöðumaður deildar eða starfssviðs.
Deildarstjóri sér um að deila verkefnum og samræma störf innan hóps. Hann sér um sölu, þjónustu og ráðgjöf til einstaklinga,
félaga og fyrirtækja á vörum bankans. Hann leitast við að skapa
jákvæð tengsl við viðskiptavini til að stuðla að viðskiptatryggð.
Hann miðlar viðskiptamönnum viðeigandi upplýsingum um
þjónustuþætti bankans.

endurkeypt afurðalán

Bendill.

erlendar innheimtur

Ef greiðslustaður skuldar er óþekktur getur greiðandi innt
greiðsluna af hendi í bankanum. Bankinn reiknar út greiðslu
miðað við gjalddaga-greiðsludag. Greiðandi verður ekki krafinn
um dráttarvexti eftir dagsetningu deponeringar. Eigandi skuldarinnar verður að framvísa frumskjalinu til að fá greiðsluna í
hendur.

erlendur gjaldeyrir

depill

deponering

deposit

Liður fyrir innlagnir á reikninga (D-ið í afstemmingu).

diary

Gjalddagabók í víxladeild.

diskadrif

Búnaður sem stjórnar snúningi seguldiska.

diskahylki

Einn eða fleiri seguldiskar í hylki sem unnt er að fjarlægja í
heilu lagi úr seguldiskastöð. Ekki er unnt að skilja hylkið frá
diskunum.

diskasamstæða

Seðlabankinn lánaði viðskiptabönkum vegna afurðalána.

endurseld afurðalán

Lán sem viðskiptabankarnir lánuðu með fjármögnun frá Seðlabanka.
Fyrir inn- og útflytjendur. (Alþýðubankinn hf.)
Erlend mynt.

error

Að stemma af error merkti að stemma af skekkjureikning.

F

ferðabók
Óverðtryggður sparireikningur með almennum sparisjóðsvöxtum.

ferðagjaldeyrir

Er til reiðu öllum þeim sem ferðast til útlanda, hvort heldur í
einkaerindum, skemmtiferð eða viðskiptaferð gegn framvísun
farseðils. Algengustu tegundir ferðagjaldeyris eru: Ferðatékkar í t.d. dollurum, pundum, mörkum, pesetum o.s.frv. Útlendir seðlar. Bankatékkar í öllum algengustu gjaldmiðlum á banka
í helstu borgum Vesturlanda. VISA-greiðslukort sem gilda um
mestallan heim. (Alþýðubankinn hf.)

Hylki með seguldiskum.

ferðamannagjaldeyrir

Seguldiskastöð.

ferðatékkar

diskastöð

disklingur

Lítill seguldiskur í hlífðarumslagi.

DR

Liður fyrir kaup (kallað DR-ið í afstemmingu).

dublikat
Afrit.

dúbba

Að endurtaka aðgerð

E

eftirlitsgjald
Gjald til að mæta kostnaði við afurðaeftirlit.
Eftirlitsgjald var ákveðin prósent af afurðalánasamningi.
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Erlend mynt fyrir ferðamenn. [Úrelt hugtak]
Tékkar sem eru fyrir ferðalanga og hægt er að skipta eftir þörfum á ferðalögum. Ef tékkarnir glatast er hægt að fá þá endurgreidda.

Ferðavelta

Sparireikningar sem Samvinnubankinn og SamvinnuferðirLandsýn bjóða í sameiningu og veita rétt til láns.
Reikningseigendur njóta staðgreiðslukjara og fá ferðaslysa- og
ferðarofstryggingu í kaupbæti. Stofnun reikninganna fer fram
hjá Samvinnuferðum-Landsýn. (Samvinnubankinn)

Ferðavelta

Tilboð um hagstætt ferðalán til viðskiptavina SamvinnuferðaLandsýnar. Endurgreiðslutíminn er tveim mánuðum lengri
en sparnaðartíminn. Vextir af innstæðu eru einu prósentustigi
hærri en á almennum bókum en venjulegir útlánsvextir skulda-

bréfa á láninu. (Alþýðubankinn hf.)

frímerkjavél

Starfsmaður banka sem sér um að deila verkefnum og samræma
störf innan hóps, hefur umsjón með innlendum og erlendum
seðlasjóði og myntbirgðum.
Féhirðir hefur einnig umsjón og ábyrgð með hraðbönkum, sér
um sölu, þjónustu og ráðgjöf á vörum bankans og samskipti við
deildarstjóra hjá aðalféhirði bankans.

fulltrúi

Færsluskrá innstæðulausra tékka.

gagnamiðill

féhirðir

FIT
fitt

Orðatiltækið að vera á fitti merkir að vera á skrá yfir útgefendur
að innstæðulausum ávísum.
Sjá einnig: fit-listi

fitta

Vegna burðargjalds á útsendum pósti.
Starfsmaður á sérsviði, t.d. undirmaður þjónustufulltrúa eða afgreiðslu-stjóra.

færa àjour

Uppfæra.

G

Hlutur sem gögn eru skráð á.
Dæmi: gataspjald, segulband, seguldiskur

gagnasafn

Samsafn gagna um tiltekið efni sem eru geymd í tölvu eftir tiltekinni lýsingu.

Gefa út innstæðulausa ávísun.
Dregið af FIT (færsluskrá innstæðulausra tékka).

gagnasafnskerfi

Örskyggnur.
Ýmsir tölvulistar voru geymdir á örskyggnum.

gagnasending

físur

fjárhagsreikningur

Hugbúnaður eða hugbúnaður og vélbúnaður, notaður til þess að
skilgreina gagnasöfn, setja þau upp, nota þau og halda þeim við.
Það að flytja gögn með fjarskiptum frá einum stað til annars.

gagnaskráning

Ársreikningur eða ársskýrsla.
Gamalt hugtak.

gagnavinnsla

Geymslustaður fjár.

gata bunka

Verð á vöru sem miðast við að hún sé komin um borð í flutningstæki. (FOB = kaupandi greiðir flutningskostnað og tryggingu.)

gatari

Samheiti: programmer
Maður sem forritar.

Gengið

fjárhirsla
fob-verð

forritari

forritasafn

Það að setja gögn á tölvutækan miðil.
Það að vinna á kerfisbundinn hátt úr gögnum.
Skráning á bunkum tékkareikninga.
Götunarvél.

gataspjald

Spjald sem unnt er að gata gatasamstæður á.
Unglingaklúbbur fyrir 13–17 ára. (Landsbankinn)

geymslubók

Skipulegt safn forrita og forritshluta ásamt upplýsingum um
hvernig á að nota þau.

geymslufé

Gagnavinnslukerfi þar sem nota má eitt eða fleiri forritunarmál.

geymsluhólf

Gervimál hannað þannig að unnt er að nota það til að semja
eða skrá forrit.

gjaldeyrisbanki

Starfsmaður í banka sem hefur getu til að sinna sérhæfðu starfi.
Hann sér um verkefnastjórnun, samræmingu vinnu, ráðgjöf,
markaðssetningu, verkefnaöflun og stefnumótun. Hann sinnir
einnig starfsmannastjórnun í samráði við starfsmannasvið.

gjaldeyrisleyfi

forritunarkerfi
forritunarmál

forstöðumaður

Fortran

Heiti á æðra forritunarmáli.

forvextir

Lánsvextir sem greiðast strax við lántöku.
Forvextir eru gjarnan notaðir við víxillán, styttri en til eins árs.
(Seðlabanki Íslands)

fríkódi

Samheiti: frílisti
Skrá um vörur sem frjáls innflutningur var á þegar innflutningshöft voru í gildi.

Sparisjóðsbók sem geymd var í bankanum.
25% geymslufé vegna innflutnings á bílum.
Öryggishólf sem viðskiptavinir geta leigt.
Banki sem hafði leyfi til að selja gjaldeyri.
Sjá einnig: gjaldeyrisleyfi
Leyfi til að kaupa og selja gjaldeyri. (Áður gjaldeyrisbankar.)
Sjá einnig: gjaldeyrisbanki

gjaldeyrisreikningur

Sparireikningur þar sem innstæðan er skráð í erlendri mynt.
Allir sem með löglegum hætti hafa eignast gjaldeyri geta opnað gjaldeyrisreikning og valið sér gjaldmiðil en vextir eru mismunandi. Algengustu gjaldmiðlarnir eru þessir: Bandaríkjadollar, ensk pund, danskar krónur og vestur-þýsk mörk. (Alþýðubankinn hf.)

gjaldkerakladdi

Daglegar færslur gjaldkera.

gjaldkeri

Starfsmaður banka sem annast afgreiðslu með innlenda og erlenda mynt, sölu, þjónustu og ráðgjöf á vörum bankans.
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Grunnur

hugbúnaður

Verðtryggður húsnæðissparnaðarreikningur. (Landsbankinn)

Gulla gullgrís

Forrit, aðferðir og reglur ásamt meðfylgjandi verkskjölum sem
lúta að notkun gagnavinnslukerfis.

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Hugi

Innstæðulaus ávísun.
Talað var um að gúmma þegar vitað var að verið væri að gefa út
innstæðulausa tékka.

húsbréf

gúmmítékki

Póst- og skrifstofukerfi. (Landsbankinn)

Skuldabréf sem eru gefin út af Byggingarsjóði ríkisins og fast
eignakaupendur fá í skiptum fyrir fasteignaveðbréf hjá Íbúða
lánasjóði (áður húsbréfadeild Húsnæðisstofnunar ríkisins).
Húsbréfin eru notuð sem greiðsla til seljenda fasteignar. Hann
getur selt húsbréfin á verðbréfamarkaði eða átt þau sem fjárfestingu. Húsbréf eru til 25 eða 40 ára en ársfjórðungslega er dreginn út ákveðinn fjöldi bréfa og þau greidd út. Húsbréfin eru
með ríkisábyrgð. Húsbréfakerfið var lagt af 1. júlí 2004 þegar Íbúðalánasjóður hætti að skipta húsbréfum fyrir fasteignaveðbréf. Nú byggjast almenn útlán sjóðsins á svokölluðum ÍLSveðbréfum en sjóðurinn greiðir andvirðið út í peningum. Húsbréfin halda hins vegar áfram gildi sínu sem verðbréf.

gæslustjóri

Embættismaður og trúnaðarmaður Alþingis.

götun

Gagnaskráning fyrir tölvuvinnslu.

H

Hagdeild heimilanna
Fjármálaráðgjöf til einstaklinga um inn- og útlán, fjármálahugtök, sparnaðarleiðir o.fl. (Verzlunarbanki Íslands hf.)

hakka tékka

Erlendar ávísanir voru settar í sérstaka vél og fjárhæðin var síðan þrykkt á ávísunina.

húsbréfaábyrgð

Íbúðalánasjóður býður upp á að byggingaaðilar geti fengið
fasteignaveðbréf á fokheldar eignir gegn ábyrgð frá banka/sparisjóði. Sparisjóðurinn gerir viðskiptavinum sínum kleift að fá
ódýrari fjármögnun á nýbyggingar með því að ábyrgjast viðskiptavini sína gagnvart útgefnu fasteignaveðbréfi þar til eignin
er seld. (Sparisjóðurinn)

Hávaxtabók

Hávaxtabækur eru óbundnir sparisjóðsreikningar með háum
vöxtum og reglulegum samanburði við kjör 6 mánaða verðtryggða reikninga hjá bankanum. Úttektargjald reiknast af
hverri úttekt en þó ekki að uppfærðum vöxtum síðustu 12
mánaða. Þetta er tilvalinn reikningur fyrir þá sem vilja ávaxta
sparifé sitt á háum vöxtum án bindingar og kjósa bókarformið
umfram önnur reikningsform. (Samvinnubankinn)

Húsfélagaþjónusta

Þjónusta Verslunarbankans við húsfélög.
Húsfélagaþjónustunni er ætlað að auðvelda gjaldkerum húsfélaga störf sín og leiða til meira öryggis við innheimtu og bókhald húsfélaga. (Verslunarbankinn 1982)

Hávaxtareikningur

Hækkandi vextir. Reikningurinn ber 17% vexti í upphafi en að
tveimur mánuðum liðnum hækka þeir um 1,5%. Vextir hækka
síðan um 1,5% mánaðarlega næstu 4 mánuði þannig að eftir
6 mánuði ber reikningurinn 24,5% vexti. Eftir aðra 6 mánuði
hækka vextirnir svo um 1% og eru upp frá því 25,5%. (Samvinnubankinn)

húsnæðissparnaðarreikningur

Reikningur sem var til sparnaðar til byggingar íbúðarhúsnæðis
eða kaupa, bauð upp á skattaívilnun, er nú aflagður.

Húsnæðissparnaður

Sparnaðarreikningur byggður á lögum nr. 49/1985. Helstu skilmálar reiknings kveða á um: Reglubundinn lágmarkssparnað í
a.m.k. 3 ár og allt að 10 ár samkvæmt samningi við bankann.
Skattaafslátt. Draga má fjórðung árlegra innborgana frá álögðum sköttum. Viðurlög eru við vanhaldi á sparnaðarreikningi.
(Alþýðubankinn hf.)

HB25

Ávísanareikningur, tegundalykill fyrir tékkareikninga mest notað fyrir einstaklinga.

HB26

Hlaupareikningur, tegundalykill fyrir hlaupreikninga mest notað fyrir fyrirtæki.

Heimilislína

Húsnæðissparnaður Búseta

Reikningur skv. lögum og skilmálum um húsnæðissparnað.
Verðtryggður reikningur m/vaxtasamanburði árlega. Sparnaðartími minnst 3 ár. Lántökuréttur gegn Búseturéttarsamningi
frá tvöfaldri og allt að fjórfaldri innstæðu enda sé trygging næg.
Endurgreiðslutími er 2,5 sinnum sparnaðartíminn. (Alþýðubankinn hf.)

Greiðsluþjónusta með útgjaldadreifingu til að jafna greiðslusveiflur heimilanna. Ársútgjöldum er dreift á alla mánuði ársins.
Sama upphæð er síðan greidd mánaðarlega inn á útgjaldareikning. (Búnaðarbankinn)

heimilistölva

Örtölva, ætluð til nota á heimilum.

hjólið

Skjöl fyrir innflutnings-innheimtur voru geymd í hjólinu.

hlaupareikningur

Reikningur til notkunar fyrir tékkaviðskipti, var áður eingöngu
fyrir fyrirtæki og einstaklinga með rekstur.

Hómer

Forrit fyrir heimilisbókhald. (Búnaðarbankinn)
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höfuðbók

Aðalbók.

I

innkassa
Innheimtur.

innstæðufé

Fjármunir á hvers konar innlánsformum.

innstæðuvextir
Vextir af innlánum.

innvextir

Tekjuvextir t.d. af útlánum og öðrum tekjuliðum.

J

jaðartæki
Fylgitæki.

jurnal

Dagbók.
Sjá einnig: abinn, sjúrnal

K

Kaskóreikningur
Skiptikjarareikningur frá 1982, sá fyrsti sinnar tegundar, greiddi
innstæðueigendum betri kjör sem reiknuð voru eftir á verðtryggð/óverðtryggð. (Verslunarbanki Íslands hf.)

kerfisforritari

Forritari sem semur kerfishugbúnað.

kerfisfræðingur

Maður sem greinir viðfangsefni, athugar hvort heppilegt er að
nota tölvu við lausn þeirra og hannar kerfi við hæfi.

kerfisgreining

Skipuleg könnun á raunverulegu eða fyrirhuguðu kerfi í því
skyni að ákvarða hlutverk þess, innbyrðis tengsl verkþátta og
tengsl þess við önnur kerfi.

kerfishandbók

Handbók þar sem samsetningu og starfsemi tölvukerfis er lýst.

kerfishugbúnaður

Það að skilgreina högun vélbúnaðar og hugbúnaðar.

kerfislýsing

Skýrsla þar sem kerfishönnun er lýst og skipulag kerfis er skilgreint, ásamt helstu eiginleikum þess og þeim kröfum sem gerðar eru til vélbúnaðar og hugbúnaðar.

kladdi

Bókhaldsbók v/ýmissa verkefna.

Kompan

Dagbók fyrir unglinga. (Búnaðarbankinn)

kontant

Staðgreitt.

konto

Reikningur.

konvertera

Breyta, t.d. skuldbreyta lánum.
Skv. upplýsingum frá Sverri Hermannssyni en hann er höfundur orðsins skuldbreyting.

kreditera

Færa til tekna.

kreditorar

Tekjuliður í aðalbókhaldi t.d. fyrir tekjur eða leiðréttingar sem
ekki var hægt að ráðstafa strax.

kuponer

Vaxtamiðar.

L

Landsbankahlaupið
Fyrst var efnt til Landsbankahlaups á 100 ára afmæli bankans
1986 en síðasta hlaupið var árið 1999. Hlaupið fór fram í lok
maí á öllum stöðum þar sem bankinn var með útibú. Öll börn
á aldrinum 10-14 ára gátu tekið þátt í hlaupinu. Hlaup þetta
náði miklum vinsældum og þegar mest var tóku um 4.000 börn
þátt í hlaupinu. (Landsbankinn)
Landsbankaskírteini)
Í byrjun apríl 1984 hóf Landsbankinn útgáfu innlánsskírteina
og reið þar með á vaðið með nýjung á lánamarkaðinum. Skírteini þessi bera nafnið Landsbankaskírteini og bera vexti sem
nema 6% umfram almenna sparisjóðsvexti.

Launavelta

Þeir sem eiga kost á yfirdráttarheimild eiga rétt á Launaveltuláni séu þeir skuldlausir við bankann. Spari-, Ferða- og Skólaveltulán eru undanskilin þessum takmörkunum. Upphæð og lánstími Launaveltulána ræðst af umfangi og tímalengd viðskipta.
(Samvinnubankinn)

Lánadeild smáíbúða

Lánadeild smáíbúða tók til starfa 6. júní 1952 samkvæmt lögum nr. 36/1952 og veitti lán í því skyni að útrýma heilsuspillandi húsnæði. Lánadeild smáíbúða var reikningslega felld inn í
veðdeild Landsbanka Íslands 1956.

Leifsklúbbur

Fríðindaklúbbur fyrir aldurshópinn 6-13 ára. (Landsbankinn)

Lífeyrisbók

Lífeyrisbók er ætluð þeim sem fá reglulega greiddan lífeyri svo
sem barnabætur, ellilífeyri, örorkubætur, eftirlaun, makalífeyri o.s.frv. Innborganir á lífeyrisbók þurfa að berast bankanum
beint frá lífeyrissjóði eða Tryggingastofnun ríkisins. Fé í lífeyrisbók er óbundið eins og á almennri bók en ber talsvert hærri
vexti. (Alþýðubankinn hf.)

Lífeyrissjóður bankamanna

Lífeyrissjóður bankamanna er einn elsti lífeyristryggingarsjóður
landsmanna. Saga sjóðsins er samofin sögu Landsbanka Íslands
en með frumvarpi til laga um Landsbankann árið 1919 var
lagt til að stofnaður yrði sjóður fyrir starfsmenn bankans, sambærilegur við nýstofnaðan Lífeyrissjóð embættismanna ríkisins. Í lögum um Landsbankann frá 28. nóvember 1919 er fyrst
minnst á eftirlaunasjóð fyrir starfsmenn bankans og er hann þar
nefndur styrktarsjóður. Þótt rekja megi upphaf sjóðsins til ársins 1919 er það þó ekki fyrr en á árinu 1924 sem stofnféð er
lagt fram og fyrsti fundur stjórnar eftirlaunasjóðsins er haldinn
6. júní 1929. Líklegt er að orsök þessara tafa hafi verið sífelld
endurskoðun á lögum um Landsbanka Íslands á þessum árum
en lögin gengu loks í gildi 15. apríl 1928. Þá þegar var farið að semja drög að reglugerð fyrir sjóðinn sem síðan voru send
Félagi starfsmanna Landsbanka Íslands til umsagnar í nóvember
sama ár. Fjallað var um málið á fundi starfsmannafélagsins 20.
nóvember sem samþykkti drögin með nokkrum breytingum.
Hlutverk sjóðsins. Sjóðurinn hefur það hlutverk að sjá sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum fyrir lífeyri samkvæmt ákvæðum samþykkta þessara. Lífeyrissjóðurinn er sjálfstæð stofnun undir eigin stjórn. Sjóðurinn tók við eignum og
skuldbindingum eftirlaunasjóðs starfsmanna Landsbankans og
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Seðlabankans sem stofnaður var skv. 49. gr. laga nr. 10, 15. apríl 1928 og tók til starfa 1. janúar 1929 og var í fyrstu kenndur við starfsmenn Landsbanka íslands. Nafn hans breyttist á
ný með gildistöku samþykkta þessara. Heimili og varnarþing
Lífeyrissjóðs bankamanna er í Reykjavík.

Lífeyrissparnaður

Fullverðtryggt sparifé, háir raunvextir. Þessi reikningur er ætlaður fólki sem er 65 ára og eldra. Innstæðan er bundin og uppsagnarfrestur mismunandi eftir aldri eiganda, 3 til 9 mánuðir.
(Alþýðubankinn hf.)

LÍN

Lánasjóður íslenskra námsmanna. Sjóðurinn veitir námslán til
framhaldsnáms, við skóla sem gera sambærilegar kröfur til undir
búningsmenntunar og gerðar eru til háskólanáms hérlendis. Sjóðnum er heimilt að veita námslán til sérnáms. Lán er ekki veitt til
náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi.
Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna. Lán er ekki veitt
til undirbúningsnáms né heldur til náms að loknu doktorsprófi eða
sambærilegu prófi. Gestanám er að öllu jöfnu ekki lánshæft. Fjarnám getur verið lánshæft ef boðið er upp á a.m.k. 75% nám miðað
við reglubundið skólanám. Skilyrði til aðstoðar frá sjóðnum er að
viðkomandi sé fjárráða og hafi átt lögheimili á Íslandi í tvö ár samfellt fyrir upphaf þess tímabils sem sótt er um námslán vegna eða
átt lögheimili hér á landi í þrjú ár af síðustu tíu árum fyrir upphaf
tímabilsins. Hafi námsmaður fullnýtt svigrúm sitt til lána á ákveð
inni námsbraut eða ákveðnu skólastigi telst frekara nám á viðkom
andi námsbraut/skólastigi ekki lánshæft.

lóda

Uppfæra eða endurræsa.

M

manual

O

O.C.R.
Skammstöfun fyrir Optical Character Reading; segulrönd á
tékkum og greiðsluseðlum.

obligo

Skuldbindendaskrá, spjaldskrá yfir skuldara á víxlum og allar
upplýsingar um skuldina.

Orlofsreikningar

Bankinn býður stéttarfélögum og launagreiðendum samninga
um innheimtu og vörslu orlofsfjár samkvæmt lögum um orlof frá 1. maí 1988. Sérstakur orlofsreikningur er stofnaður fyrir hvern launþega. Orlofsreikningarnir eru verðtryggðir og bera
auk þess vexti sem samið er um fyrir hvert orlofsár. Orlofsárið
er frá 1. maí til 30. apríl. Orlofið ásamt vöxtum og verðbótum
er greitt út á tímabilinu 15. maí til 15. september, þ.e. eftir lok
hvers orlofsárs. (Samvinnubankinn)

P

Paddington bangsi
Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Pascal

Heiti á æðra forritunarmáli.

PL/1

Heiti á æðra forritunarmáli.

porto

Burðargjald.

provision

Þóknun, kostnaður.

prókúruhafi

Aðili sem hefur leyfi til þess að gefa út ávísanir af tilteknum
tékkareikningi.

Að gera eitthvað manual merkir að gera eitthvað handvirkt.

R

Nefnd sem skipuð var skv. lögum nr. 70/1947. Hlutverk hennar var að ákveða hvaða innflutningsgreiðslur skyldu ganga fyrir
úthlutun gjaldeyris hjá bönkunum, „milli bankanna“.

Ráðdeild

millibankanefnd

móðurtölva

Tölva í tölvuneti sem veitir notendum ýmsa þjónustu, veitir
t.d. aðgang að gagnasöfnum og stjórnar yfirleitt notkun netsins.

Mókollur

Sparibaukur frá Landsbanka Íslands. (Landsbankinn)

MS-DOS

Stýrikerfi fyrir tölvur.

N

notendahandbók
Verkskjöl þar sem því er lýst hvernig nota á búnað.

númerabók

Bók þar sem keyptir víxlar eru skráðir í númeraröð.

númerator

Stimpill sem keyptir víxlar voru númeraðir með. Hægt var að
stilla hve oft sama númer átti að prentast.

næturhólf

Hólf sem viðskiptamenn geta lagt inn í utan opnunartíma
bankanna.
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rafreiknir
Tölva.

Tímarit Landsbankans um fjármál.

RB

Reiknistofa bankanna.

Reiknistofa bankanna
Reiknistofa bankanna var stofnuð 1973 og hóf starfsemi í húsnæði Búnaðarbanka Íslands við Hlemm í ársbyrjun 1974. Undirbúningur að stofnun sameiginlegrar tölvuþjónustu fyrir banka
og sparisjóði hafði þá staðið síðan 1970. Á árinu 1975 hófst
vinnsla fyrsta bankaverkefnisins með tölvuvinnslu ávísana- og
hlaupareikninga. Í nóvember 1985 var tekið í notkun í Breiðholtsútibúi Landsbankans afgreiðslukerfi til sjóðsbókunar og
sjóðsuppgjörs og beinlínubókunar sparisjóðsreikninga svo og til
skráningar færslna í önnur verkefni Reiknistofunnar. Almenn
tenging afgreiðslustaða banka og sparisjóða við kerfið hófst í
janúar 1986. Samstarf um Reiknistofu bankanna markaði tímamót á sínum tíma. Aðdragandi að stofnun Reiknistofu bankanna var einkum sívaxandi notkun tékka í íslensku viðskiptasamfélagi og kallaði það á störf síaukins fjölda bankamanna við
skjalaskipti og bókun. Á sama tíma var tölvutæknin að ryðja sér
til rúms erlendis. Sameiginleg tölvuvinnsla gerði íslenska banka

kerfinu kleift að tileinka sér nýjustu tækni þeirra tíma og grunn
urinn var lagður að öflugustu og traustustu viðskiptakerfum
nútímans.

Rembours

Útgefandi víxils sem greiðist seljanda gegnum erlendan banka.

Rennan

Færiband frá afgreiðsludeild til gjaldkera.

renta

Vextir.

rentur

Vextir.

revidera

Yfirfara, endurskoða.

revision

Endurskoðun.

RPG

Heiti á forritunarmáli, sérstaklega ætluðu til þess að skrifa
skýrslur, búa til skrár og halda þeim við. RPG er skammstöfun
á Report Program Generator.

runuvinnsla

Það að vinna verk úr gögnum eða vinna verk sem safnað er
saman fyrir fram þannig að notandi getur haft áhrif á vinnsluna
eftir að hún er hafin.

S

saldera
Finna nýja stöðu miðað við breytingu.

saldó

Staða á viðskiptareikningi viðskiptamanns plús eða mínus.

saldóskekkja

Myndast gat villa eða skekkja, þ.e. röng staða á viðskiptareikningi.

saldóskekkja í þríriti

Vill einhver hringja á lögregluna?
Notað í Búnaðarbanka.

Sambandstíðindi

Fréttabréf sem gefið var út af Sambandi íslenskra bankamanna á
árunum 1978–1995 og dreift til allra félagsmanna.
Í þessu fréttabréfi voru kynnt viðfangsefni sem voru í gangi og
birtar stuttar klausur um málefni sem voru á döfinni hverju
sinni. Þessu riti var ýmist dreift sem fjölriti eða með faxi til allra
útibúa.

Sammabók

Óbundinn sparireikningur með vöxtum og verðtryggingu.
(Samvinnubankinn)

Sammi

Sammi er sérsmíðaður sparibaukur fyrir Samvinnubankann og
fæst því hvorki í öðrum bönkum hér á landi né erlendis.
Nafnið hlaut Sammi í samkeppni meðal yngri kynslóðarinnar
og af 492 þátttakendum lögðu 177 til nafnið Sammi. Auk þess
sem aðalverðlaun voru veitt fengu allir þátttakendur viðurkenningarskjal og sparibauk að launum. Í tengslum við Samma býður bankinn sérstaka Sammabók sem er óbundinn sparireikningur með vöxtum og verðtryggingu. (Samvinnubankinn)

Sér-bók

Húftrygging sparifjár. Sér-bók er alveg sérstök en þó fyrir alla.
Stighækkandi vextir og samanburður við verðtryggða reikninga.
Vextir eru færðir til bókar þriðja hvern mánuð og hækka ef innstæðan er látin ósnert. Þetta gerist þrisvar þar til hámarksávöxtun er náð eftir 9 mánuði. Sér-bókin ber allt í senn: vexti, vaxtavexti, vaxtaviðbót og vaxtauppbót á ósnerta innstæðu ef verðtrygging reynist hærri en vextirnir. (Alþýðubankinn hf.)

SÍB

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja. Samband íslenska
bankamanna, skammstafað SÍB, var stofnað 30. janúar 1935 og
er samband starfsmannafélaga í bönkum og fjármálastofnunum.
Félagsmenn aðildarfélaga eru með aðild sinni að þessum starfsmannafélögum jafnframt aðilar að SÍB. Á vinnustöðum þar
sem ekki er starfandi starfsmannafélag geta starfsmenn sótt um
beina aðild að SÍB.

SÍB-blaðið
Frá og með árinu 1996 hefur SÍB-blaðið verið málgagn Sambands íslenskra bankamanna. Fjöldi útgefinna blaða hefur farið fækkandi enda er upplýsingum í vaxandi mæli miðlað með
minni tilkostnaði gegnum vefsíðu SÍB sem er www.sib.is.
Sjá einnig: Bankablaðið

sjúrnal

Strimill úr bókunarvélum.
Sjá einnig: abinn, jurnal

skjóta niður

Loka kerfi til þess að hægt verði að endurræsa það.

Skólavelta

Fyrir þá sem hyggja á eða eru í námi býður Samvinnubankinn sparireikninga með háum vöxtum og lánsrétti. Lánstími er
mjög sveigjanlegur og lánsréttinn má geyma í 9 mánuði frá lokum sparnaðar eða safna honum saman yfir allt að þrjú sparnaðartímabil. (Samvinnubankinn)

skrifstofustjóri

Starfsmaður í banka sem sér um starfsmannastjórnun í samráði við útibússtjóra og annast verkstjórnun og þátttöku í markaðsstarfi. Hann hefur eftirlit með öryggisbúnaði útibúsins og
sér um sölu, þjónustu og ráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja á vörum bankans. Skrifstofustjóri er staðgengill útibússtjóra í hans fjarveru.

skyldusparnaður

Lögákveðinn sparnaður ungmenna (16–26 ára), ekki lengur í
gildi.

sláturfjárloforð

Í landbúnaði var lánað til sláturleyfishafa út á sláturfjárloforð, svokölluð haustlán eða rekstrarlán til bænda, þ.e. loforð frá
bændum um væntanleg viðskipti að hausti.

Snúlli sparigrís

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Snædís

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Snæfinnur

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Spariboltinn

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Sparireikningur hjá Alþýðubankanum.
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sparifjársöfnun skólabarna
Skólabörnum voru seld límmerki sem þau límdu í sérstakar bækur og komu síðan með síðurnar úr bókunum og lögðu andvirðið
á sérstakar bankabækur sem voru bundnar til allt að 10 ára.

sparimerki

Lögbundinn sparnaður ungmenna 16-26 ára, varðveitt hjá Veðdeild Landsbankans.

sparireikningur

Innlánsreikningur fyrir sparifé.

sparisjóðsbók

Innlánsreikningur fyrir sparifé. Elsta form sparifjárreikninga.

sparisjóðsreikningur

Innlánsreikningur fyrir sparifé.

sparisjóðsréttindi

Við stofnun sparisjóðs þurfti á árum áður að sækja um sérstök
sparisjóðsréttindi. (Í gildi fyrir 1944.) Þetta var heimild til þess
að starfrækja sparisjóð.

sparisjóðsstjóri

Starfsmaður sem ber ábyrgð á daglegum rekstri banka. Sama og
hjá bankastjóra.

sparisjóðsvextir

Vextir af sparisjóðsreikningum.

sparisjóðsvél

Vél sem notuð var til bókunar á færslum í sparisjóðsbækur.
Búnaðarbankinn: Tvær bókunarvélar voru keyptar árið 1949
fyrir sparisjóðsbækur og ávísana- og hlaupareikninga. Fram
að þeim tíma hafði stærsti hluti allra færslna verið handfærður bæði í sparisjóðsbækur og innbundnar viðskiptamannabækur. Þessar bókunarvélar gátu samtímis stimplað í sparisjóðsbók,
sparisjóðskort, fylgiskjal og strimil sem kom í stað kladda. Ef
viðskiptavinur lagði inn var síðasta innstæða stimpluð inn í teljara, þá færslan og reikningsnúmer. Vélin reiknaði út nýja inn
stæðu og stimplaði hana ásamt færslum á alla staðina. Þessi vél
var keypt árið 1960, kaupverðið var 56.143 kr. Bókunarvélar
voru notaðar allt til ársins 1985 þegar að AK afgreiðslukerfi tók
við hlutverki þeirra. Vélin tilheyrir nú vélasafni KB banka.
Landsbankinn tók í notkun vélabókhald árið 1934 með sama
hætti og Búnaðarbankinn. Bókhald þetta var í notkun til 1967
eða þar til tölvuvinnsla hófst hjá Landsbankanum.

sparisjóður

Lánastofnun sem rekin er sem sjálfseignarstofnun. Sparisjóðir komu til sögunnar um 1860 og voru merkileg nýjung í fjármálum Íslands. Sjóðirnir voru fáir og skammlífir fyrstu áratugina, sá fyrsti var Sparnaðarsjóður búlausra í Skútustaðahreppi,
stofnaður 1858, en það var ekki fyrr en eftir 1870 að þeir náðu
varanlegri fótfestu. Munaði þar mest um Sparisjóð Reykjavíkur
sem stofnaður var 1872. Fjölgaði sparisjóðum hratt á næstu áratugum og voru þeir ornir 24 um aldamót.

Spariskórinn

Sparibaukur. (Búnaðarbankinn)

Sparivelta

Stofnaðir eru sérstakir sparireikningar með lánsrétti. Sparnaður
fer fram með jöfnum mánaðarlegum innborgunum. Að lokunum sparnaði á reikningseigandi rétt á Spariveltuláni. Upphæð
og lánstími ræðst af sparnaðarupphæð og sparnaðartíma. (Samvinnubankinn)
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spjaldalesari
Ílagstæki sem les eða skynjar göt á gataspjaldi og breytir gata
samstæðum í rafboð.

spjaldaraðari

Tæki sem flokkar gataspjöld í vasa eftir gatasamstæðum sem á
þeim eru.

Stjörnureikningur

Verðtryggður innlánsreikningur með góðum vöxtum. Einnar
stjörnu reikningur er bundinn í eitt ár, tveggja stjörnu er bundinn í tvö ár, og þriggja stjörnu er bundinn í þrjú ár. (Alþýðubankinn)

Stjörnusparnaður Búseta

Er verðtryggður reikningur fyrir reglubundinn mánaðarlegan sparnað í minnst 18 mánuði. Lántökuréttur allt að tvöfaldri
innstæðu reikningsins. Endurgreiðslutími er tvöfaldur sparnaðartími. (Alþýðubankinn hf.)

Stofnfjárreikningar

Einstaklingar, sem hyggja á fjárfestingu í atvinnurekstri með
stofnun eigin rekstrar eða á annan hátt, eiga kost á að leggja fé
fyrir tiltekinni hámarksupphæð inn á Stofnfjárreikning. Féð er
til frádráttar skattskyldum tekjum og er bundið því skilyrði að
vera lagt inn fyrir lok tekjuárs. Stofnfjárreikningar eru bundnir til 6 mánaða í senn á sömu kjörum og verðtryggðir reikningar hjá bankanum. (Samvinnubankinn)

Stofnlánadeild landbúnaðarins

Stofnlánadeild landbúnaðarins var deild í Búnaðarbankanum.
Hlutverk deildarinnar var að efla framleiðslu og framleiðni í íslenskum landbúnaði og treysta byggð í sveitum landsins. Hún
veitti fjármagni til framkvæmda á sveitabýlum og til þjónustufyrirtækja landbúnaðarins. Til eru lög um deildina frá Alþingi
en stofnlánadeildin var stofnuð 1962. Í fyrstu lögum um Búnaðarbanka Íslands frá l929 var kveðið á um að bankinn starfaði í sex deildum: 1) Sparisjóðs- og rekstrardeild 2) Veðdeild
3) Bústofnslánadeild 4) Ræktunarsjóður 5) Lánadeild smábýla
við kaupstaði 6) Bygginga- og landnámssjóður. Af þessum sjóðum var elsti sjóðurinn stofnaður með lögum frá 1898 vistaður
í Landsbanka Íslands. Hinir sjóðirnir voru yngri, t.d Byggingaog landnámssjóður frá 1928. Þessir sjóðir voru allir vistaðir í
Búnaðarbankanum við stofnun hans. Þeir voru síðan sameinaðir með lögum um Stofnlánadeild landbúnaðarins frá l962 að
undanskilinni Veðdeildinni. (Búnaðarbankinn, Stefán Pálsson)

stremer

Orðatiltækið að taka á stremer merkti að taka afrit á spólu.

strimill

Pappírsstrimill í samlagningavél.

stöðulisti

Listi með stöðu reikninga sem hafa verið notaðir frá ákveðnum tíma.

summa

Samtala.

Surtla

Sérstök bók sem allar færslur á milli Aðalbanka og útibús voru
færðar í. Bókin var yfirleitt með svörtum spjöldum, oftast, og
þar af leiðandi alltaf nefnd Surtla. (Er búið að færa í Surtlu?)
Þetta hefur sjálfsagt verið mjög staðbundið.

Súld
Sjávarútvegslánadeild Útvegsbankans.

svartími

Tími sem líður frá því að sendingu fyrirspurnar til tölvukerfis
lýkur uns fyrsti stafur svarsins berst.

svunta

Milliblað í ávísanahefti til að skrá úttektir.

sýningarvíxill

Víxill án tiltekins gjalddaga sem greiðist þegar hann er lagður
fram (sýndur), yfirleitt notaður sem trygging (tryggingarvíxill).

T

Teiknistofa landbúnaðarins
Teiknistofa landbúnaðarins var rekin af Bygginga- og landnámssjóði allt frá 1930 til 1990. Henni var ætlað að útvega
bændum staðlaðar og ódýrar teikningar af íbúðar- og gripahúsum í sveitum. Árið 1990 var Búnaðarfélag Íslands farið að sinna
svipaðri þjónustu við bændur og var þá ekki talin þörf á þessari
starfssemi. (Búnaðarbankinn, Stefán Pálsson)

telex

Samskiptatæki við útlönd.

tékkareikningur

Veltureikningur ætlaðir fyrirtækjum og einstaklingum í atvinnurekstri.

tékkhefti

Eyðublöð til útgáfu á tékkum (í númeraröð).

TIB

Tékkar á innlenda banka.

Tinni

Sparibaukur. (Landsbankinn)

Transit

Liður fyrir tékka á bankann (kallað TR-ið í afstemmingu).

Trausti

Sparibaukur Landsbankans.
Baukurinn er boðberi ýmissa nýjunga. Þar má m.a. nefna að
baukurinn er opnaður með plastkorti í líkingu við greiðslukort
en ekki með lykli á hefðbundinn hátt. (Landsbankinn)

Trína

Sparibaukur. (Útvegsbankinn)

Trölli

Sparibaukur. (Útvegsbankinn)

TT-reikningur

Tékkareikningur frá Verslunarbankanum.
Tækifæristékkareikningur gefur kost á mun betri ávöxtun veltufjár en áður auk þess sem honum tengjast þægileg lánafyrirgreiðsla og yfirdráttarheimild. (Verslunarbankinn 1982)

töflureiknir

Forrit sem vinnur úr gögnum í reiknivangi.

tölva

Forritanlegt tæki til gagnavinnslu með einu miðverki eða fleiri
samtengdum auk fylgitækja. Tölvunni er stjórnað af minnislægum forritum og hún getur gert flókna útreikninga, þar á meðal fjölmargar reiknings- og rökaðgerðir án mannlegra afskipta.
Tölva getur ýmist verið ein sjálfstæð eining eða samsafn nokkurra samtengdra tækja.

tölvari
Starfsmaður sem hefur umsjón með tölvu, svarar stýrikerfi og
fjartengdum notendum í skiptivinnslukerfum og lætur tölvuna
vinna tiltekin verkefni.

Tölvubanki

Netbanki (heimabanki) Iðnaðarbankans.
Þjónusta þegar þér hentar. (Iðnaðarbankinn)

tölvukerfi

Tölva ásamt nauðsynlegum fylgitækjum og hugbúnaði.

tölvuvinnsla

Úrvinnsla í tölvu.

U

ultimó-færslur
Færslur bókaðar á nýju ári en tilheyrðu fyrra ári.

un us

Liður fyrir tékka á bankann (kallað Öss-ið í afstemmingu).

upplagning

Geymd skjöl.

US

Bókunarliður á gjaldkeravél - INN.

V

Vala
Uppflettiforrit í Reiknistofu bankanna.
Í minningunni var þetta einhvern veginn þannig að menn voru
að velta fyrir sér nafngift á aðalvalmynd beinlínu-fyrirspurnarkerfis RB einhvern tíma á árunum kringum 1986. Ein af tillögunum var VAL-A (og svo næsta valmynd með nafnið VAL-B og
svo koll af kolli). Skemmst er frá því að segja að þetta nafn varð
ofan á og í raun lagður grunnur að því að persónugera ýmis
mikið notuð tæki, kerfishluta og hugtök hjá Reiknistofunni.
Má þar nefna að auki við Völu, innra vefinn Völund, prentgeymslukerfið Birtu, skjalageymslukerfið Birting, heimilda- og
færsluhirðingarkerfið á Koppi og Bolla. Má nefna að nöfnin á
Grýlubörnunum eru lögð til grundvallar við nafngiftir á „serverum“ í tölvunetinu í RB, það er í sama anda og ofannefnt og
líklega bein afleiðing þess að ákvörðunin um nafnið á Völu var
tekin um árið. (Heimild: Friðbert Traustason, Kjartan Jóhannesson og Ómar Jón Jónsson)

validering

Vaxtadagur fram eða aftur í tíma, aðallega notað vegna leiðréttinga.

valmynd

Listi á skjá yfir það sem forrit getur gert. Oftast er stutt á tiltekinn hnapp til að velja það sem notandi vill gera næst.

valúta

Gjaldeyrir.

Vaxtalína

Fjármálaþjónusta sem sérstaklega er sniðin að unglingum 11-15
ára. Unglingar sem ganga í þjónustuna fá ýmsar gjafir s.s. dagbók eða íþróttatösku. (Búnaðarbankinn)

vaxtaspjald

Spjald með áprentuðum upplýsingum um óinnfærða vexti í
sparisjóðsbækur. (Reiknistofa bankanna)
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veðdeild
Bankadeild sem annast veðlán. Veðdeild Landsbanka Íslands var
stofnuð með lögum 1. júní árið 1900.
Starfsemi Veðdeildar fólst í útgáfu og sölu verðbréfa og kaupum
á skuldabréfum með veði í þeim húseignum landsmanna sem
lánað hafði verið til.
Árið 1957 hefst starfsemi Húsnæðisstofnunar ríkisins og þar
með samvinna Húsnæðisstofnunar og Veðdeildar Landsbankans
við framkvæmd laga frá Alþingi um húsnæðismál. Árið 1988 er
gerður samningur milli Húsnæðisstofnunar og Veðdeildar um
að Húsnæðisstofnun yfirtaki það sem þá er enn eftir af húsnæðislánum Veðdeildar og um skiptingu á uppsöfnuðum varasjóði
sem varð til meðan á samstarfi aðila stóð, einnig að Veðdeild
verði frá þeim tíma verktaki hjá Húsnæðisstofnun og sjái um
fjármálaumsýslu húsnæðislánakerfisins, útgáfu húsbréfa og innheimtu skuldabréfa, ásamt umsjón með Skyldusparnaði ungmenna og fjölmörgum öðrum verkefnum sem til féllu. Veðdeild
Landsbanka Íslands er svo formlega lögð niður árið 2001 og
lýkur þar sögu Veðdeildar Landsbanka Íslands. (Heimild: Jens
Sörensen)

Verðtryggðir reikningar

Reikningar eru með 6 eða 18 mánaða binditíma, verðtryggingu
og vöxtum sem eru því hærri sem bindingin er lengri. Að loknum fyrstu 6 eða 18 mánuðunum binst innstæðan aðeins 6 mánuði í senn. Verðtrygging miðast við lánskjaravísitölu og reiknast verðbætur í hlutfalli við mánaðarlegar breytingar á henni.
Lánskjaravísitalan er samsett að 1/3 hluta af vísitölu framfærslukostnaðar, að 1/3 hluta af vísitölu byggingarkostnaðar og að 1/3
hluta af launavísitölu til greiðslujöfnunar. (Samvinnubankinn)

vextir

an eins árs. Víxlar eru jafnan óverðtryggðir. Þeir bera forvexti.
Víxilformið er mjög fastmótað og skýrt skilgreint í lögum nr.
93/1933, ólíkt t.d. skuldabréfum þar sem þær reglur, sem gilda
um bréfið, koma að miklu leyti fram í því sjálfu.

víxillán

Lán tekið með víxli.

víxilskuld

Skuld vegna samþykkis víxils.

víxilskuldari

Sá sem með áritun sinni á víxil ábyrgist greiðslu hans. (Útgefandi, samþykkjandi, framseljandi, ábyrgðarmaður.)

víxilvextir

Vextir af víxillánum (forvextir, teknir fyrir fram til tiltekins
tíma).

víxlabók

Handfærð bók með upplýsingum um allt það sem víxlinum
viðkemur: upphæð, númer, nafn samþykkjanda, nafn útgefanda, útgáfudagur, gjalddagar, nöfn ábekinga, kaupdagur og
greiðsludagur.

víxlakaup

Kaup á hvers konar víxlum.

víxlaregistur

Registur þar sem tilfært er við hvern einn hve mikið hann
skuldi þar í víxlum og hve miklu hann standi í ábyrgðum fyrir í víxlum. (Skýrsla Landsbankarannsóknarnefndar 1910.) Sérprentun úr Stjórnartíðindum B 1909.

víxlaviðskipti

Viðskipti með víxla, þ.e. kaup og sala.

vxfl

Vaxtaflokkur. Breytilegir vextir.

Leiga sem greidd er fyrir afnot af peningum. Vextir eru tímatengdur kostnaður, því lengur sem lántakandi hefur peninga að
láni þeim mun meira borgar hann. Vextir eru venjulega settir
fram sem ákveðinn hundraðshluti af höfuðstólnum sem tekinn
er að láni. Ef vextir reiknast eingöngu af höfuðstól er talað um
„flata“ vexti eða einfalda vexti. Ef vextir reiknast ofan á vexti er
talað um vaxtavexti.

Þ

Vaxtatekjur bankans (samt voru til færslur sem voru færðar út á
vexti – inn út, t.d. endurgreiddir vextir).

þýðandi

vextir – inn
vextir - út

Vaxtagjöld bankans og á sama hátt voru til færslur sem voru inn
á vexti – út, t.d. leiðréttingar.

Viðskiptamannaskrá

Staða viðskiptamanns skoðuð í Völu.
Sjá einnig: Vala

viðtaka geymslufjár (depositum)

Þriggja stjörnu sparnaður
Hentugt innlánsform fyrir fólk sem getur bundið fé sitt til
tveggja ára eða lengur. Full verðtrygging miðað við lánskjaravísitölu og vextir aldrei lægri en 5% auk verðbóta. Þriggja
stjörnu sparnaður er fyrirhafnarlaust innlánsform - ekkert brask
með bréf, engir vaxtamiðar og skæri. (Alþýðubankinn hf.)
Forrit sem þýðir.

Æ

Æskulína
Fjármálaþjónusta sérstaklega sniðin að börnum frá fæðingu til
12 ára. Við inngöngu fá börnin bauk (Snæfinn eða Snædísi).
(Búnaðarbankinn)
Sjá einnig: Snædís, Snæfinnur

Greitt er til banka inn á sérstakan reikning ef t.d. er ekki hægt
að koma greiðslu til skila. Greiðsla af skuldabréfi er gott dæmi,
ef greiðandi hefur ekki fengið innheimtubréf en vill standa í
skilum.

Æskusparnaður Búseta

Geyma afrit af skrá. Skráin er venjulega í minni tölvu þegar gefin er skipun um að vista hana.

Ö

vista

víxill

Stystu lánsskjölin (sbr. þó tékka) og er lánstíminn jafnan inn-
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Vertryggður reikningur með a.m.k. 5% vöxtum, auk verðtryggingar. Inneign er laus til útborgunar á 16 ára afmæli reikningseiganda. Lántökuréttarstig eru reiknuð í hlutfalli við áunna
vexti. Nýtist við kaup á Búseturétti. (Alþýðubankinn hf.)

Öndvegisreikningur
Verðtryggður sparireikningur með 18 mánaða bindingu. (Út-

vegsbankinn)

örtölva

Tölva sem í er örgjörvi. Í fyrstu voru örtölvur lítil tölvukerfi
sem höfðu takmarkað innra minni, takmarkað skipanamengi og
frumstæða ytri geymslu, t.d. segulsnældur eða disklinga. Heimilistölvur og einmenningstölvur teljast til örtölva.
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Heimildaskrá
Prentaðar heimildir:
Bankablaðið 1960 – 1995
Fréttabréf fyrir starfsfólk Landsbanka Íslands 1973 – 1985
Íslensk orðabók þriðja útgáfa (2002)
Landsbanki Íslands 100 ára svipmyndir úr aldarsögu 1886 –
1986
Rætur Íslandsbanka 100 ára fjármálasaga (2004)
Saga Sparisjóðs Ólafsfjarðar 1914 – 1994
Sambandstíðindi 1978 – 1995
SÍB blaðið 1996 – 2004
Sparisjóður Hafnarfjarðar í 100 ár 1902 – 2002
Tölvuorðasafn önnur útgáfa 1986
Verðmætasta eignin ( Leiðir til að spara og taka ákvörðun um
eigin Starfslok) Höfundur: Gunnar Baldvinsson.

Aðrar heimildir (aðsendar frá eftirtöldum aðilum):
Ágústa Þorbergsdóttir
Árni Jensson
Ásta Eyjólfsdóttir
Berglind Þórhallsdóttir
Birgir Svavarsson
Ester Halldórsdóttir
Friðbert Traustason
Fríða Sæmundsdóttir
Gísli Björgvinsson
Gísli Jafetsson
Guðlaug Ólafsdóttir
Guðrún Antonsdóttir
Guðrún Þórðardóttir
Gunnar Einarsson
Hallfríður Gunnlaugsdóttir
Hallgrímur Ólafsson
Heiða Sigurðardóttir
Heiðrún Hauksdóttir
Helga Jónsdóttir
Helgi Jónsson
Hilmar Viggósson
Hjalti Karlsson
Ingimar Haraldsson
Ingólfur Guðmundsson
Jens Sörensen
Jóhanna Sveinsdóttir
Jóhannes Helgason
Jón Ívarsson
Jónas Finnbogason
Karen Kristjánsdóttir
Kristín Jónsdóttir
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Kristín Þorvaldsdóttir
Margrét Fjeldsted
María Birgisdóttir
Matthías Gíslason
Oddbjörg Ögmundsdóttir
Ólafur Björnsson
Ólafur Jónsson
Ólafur Ottósson
Ráðhildur Sigurðardóttir
Sigfús Gunnarsson
Sigurður Albert Ármannsson
Sigurður Árnason
Sigurjón Gunnarsson
Skúli Ingvarsson
Stefán M. Gunnarsson
Stefán Pálsson
Tómas Hallgrímsson
Þorsteinn Tryggvi Másson
Þór Gunnarsson
Þórarinn Þorbjörnsson
Ægir Hafberg

