
 

Leigusamningur
 Álfhella 9

Nafn: - 221 Hafnarfjörður
Kt: - Sími: 564-6070

Heimilisfang: - Dags: -
Póstfang: - Kl: -

Pantað af: Afgreitt: -
Kt: Beiðni nr:

Vegna: Bílnúmer:
Sími: Sótt af:

Heiti leiguvöru: Fjöldi: Leiga á dag:
- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            
- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

- kr                            

Lágmarks afgreiðslugjald Samtals stk: 0 2.000 kr          
Lágmarksleiga er 15 dagar og lágmarksupphæð kr. 8.000.

Leigutaki hefur kynnt sér leiguskilmála Kvarna ehf. / Palla ehf. á bakhlið samnings þessa og eru þeir hluti samnings þessa.

Samtals leiga á dag m/vsk. -  kr.                       

Afgreiðslumaður. Vsk. -  kr.                       

Samtals leiga á dag án/vsk. -  kr.                       

F.h. leigutaka. Skilríki nr: kt.
Sjálfsskuldarábyrgð:
Með undirritun minni á leigusamning þennan samþykki ég að bera sjálfsskuldarábyrgð á efndum leigutaka á samningnum 
gagnvart leigusala, í samræmi við skilmála samningsins á bakhlið þessa skjals. Jafnframt staðfesti ég að hafa fengið í 
hendur afrit samningsins og skilmálanna og að hafa kynnt mér rækilega efni þeirra.

Sjálfskuldarábyrgðaraðili kt.

Sjálfskuldarábyrgðaraðili kt.

Yfirlýsing um sjálfsskuldarábyrgð vegna skulda  
við Kvarnir ehf. og/eða Palla ehf. 
 
Heiti viðskiptavinar:    Kennitala:   Aðsetur: 
 
____________________________________ ______________________ ________________________ 
 
Undirritaður ábyrgðarmaður lýsir því hér með yfir að hann tekst á hendur sjálfsskuldarábyrgð á öllum skuldum ofangreinds 
viðskiptavinar við fyrirtækin Kvarnir ehf., kt. 630309-0500, og/eða Palla ehf., kt. 630310-0910, hér eftir nefnd kröfuhafi, 
hvort sem um er að ræða skuld á viðskiptareikningum eða hvers konar aðrar skuldir, sem tengjast viðskiptum viðskiptavinar við 
kröfuhafa samkvæmt útskrifuðum reikningum á hverjum tíma eða vegna bótakrafna kröfuhafa vegna skemmda á leigumunum, 
sem viðskiptavinur ber ábyrgð á, allt að höfuðstólsfjárhæð ____________________ krónur auk hæstu lögleyfðu dráttarvaxta á 
hverjum tíma, svo og alls kostnaðar sem af vanskilum kann að leiða, þ.m.t. innheimtu- og lögmannskostnaðar. 

Ábyrgðin gildir þótt skuld verði framlengd einu sinni eða oftar og þótt greiðslufrestir séu veittir. Ábyrgðin er ótímabundin og 
gildir uns hún er afturkölluð eða um annað verður samið. Ábyrgðin gildir um óheimilar úttektir samkvæmt skilmálum um 
úttektarheimildir viðskiptavinar (sjá baksíðu). Kröfuhafi tilkynnir ábyrgðarmanni skriflega eða á annan sannanlegan hátt um 
vanskil viðskiptavinar og gjaldfellingu skuldar. Ábyrgðarmanni er ávallt heimilt að fá upplýsingar um skuldastöðu 
viðskiptavinar hjá kröfuhafanum á hverjum tíma.  

Ef ábyrgðarmaður vill afturkalla ábyrgð sína skal hann senda kröfuhafa tilkynningu um það með ábyrgðarbréfi eða símskeyti 
eða á annan sannanlegan hátt. Afturköllun ábyrgðar tekur gildi við sannanlega móttöku hennar. Ábyrgð sem hefur verið 
afturkölluð gildir þó áfram um þegar áfallna skuld viðskiptavinar við kröfuhafa, þar með talið áfallna og áfallandi dráttarvexti 
og innheimtu- og málskostnað, hverju nafni sem nefnist, þar til skuldin er að fullu greidd. Ábyrgðin gildir hins vegar ekki um 
skuldir sem stofnað er til eftir afturköllun hennar. 

Verði um að ræða vanskil á skuld sem tryggð er með sjálfsskuldarábyrgð þessari eða ef bú viðskiptavinar eða ábyrgðarmanns 
verður tekið til skipta sem þrotabú, leiti hann nauðasamninga eða vanefni á einhvern hátt skyldur sínar gagnvart kröfuhafa, þá er 
kröfuhafanum heimilt að gjaldfella, fyrirvaralaust og án uppsagnar, eftirstöðvar skuldar viðskiptavinar við félagið. Í því tilfelli 
ber viðskiptavini og ábyrgðarmanni, að undangenginni tilkynningu þar um, að greiða kröfuhafanum þegar í stað höfuðstól 
gjaldfallinnar skuldar og allan kostnað sem kröfuhafi verður fyrir vegna vanefnda, svo sem flutningskostnað á tækjum, ásamt 
hæstu lögleyfðu dráttarvöxtum frá gjalddaga kröfunnar, svo og allan kostnað sem af vanskilum kann að leiða, þ.m.t. innheimtu- 
og lögmannskostnað. 

Ábyrgðarmaður er upplýstur um að í sjálfsskuldarábyrgð felst að kröfuhafi getur leitað fullnustu kröfu sinnar hjá honum, óháð 
því hvort kröfuhafi samtímis eða áður leitar fullnustu hennar hjá viðskiptavini. 

Kröfuhafi áskilur sér rétt, verði vanskil á viðskiptareikningi viðskiptavinar, til að bakfæra alla áunna afslætti af reikningskröfum 
sem eru þá í vanskilum, þ.m.t. tilboðsafslætti, sem viðskiptavinur hefur fengið, og hækka skuldbindingar hans við kröfuhafa um 
samsvarandi fjárhæð. Nær sjálfsskuldarábyrgðin samkvæmt yfirlýsingu þessari til þeirrar hækkunar á skuldinni. 

Komi upp ágreiningsmál um skuldbindingar viðskiptavinar og ábyrgðarmanns samkvæmt yfirlýsingu þessari skal dómsmál um 
þann ágreining rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

Með undirskrift sinni á yfirlýsingu þessa heimila neðangreindur viðskiptavinur og ábyrgðarmaður kröfuhafa að 
tilkynna vanskil sem varað hafa lengur en 40 daga til Creditinfo Lánstrausts hf., til skráningar á vanskilaskrá. Þá 
heimila viðskiptavinur og ábyrgðarmaður kröfuhafa að leita upplýsinga um þá úr vanskilaskrá Creditinfo Lánstrausts 
hf., telji kröfuhafi vera þörf á slíkum upplýsingum við mat á greiðslugetu þeirra, að uppfylltum skilyrðum og að öðru 
leyti í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 

 
Hafnarfirði, ____ / ____  20____    Samþykki sjálfsskuldarábyrgðarmanns/-a á skuldbindingum viðskipta- 

vinar við Kvarnir ehf. og/eða Palla ehf. skv. ofangreindri yfirlýsingu. 
Undirritun prókúruhafa viðskiptavinar:    
    

____________________________________ ________________________________________ 
(nafn og kennitala)    (nafn, kennitala)    

 
________________________________________ 

Vottar að undirritun viðskiptavinar   (nafn, kennitala) 
og sjálfsskuldarábyrgðarmanna 
      
_______________________________  Ábyrgðarmaður er hvattur til að kynna sér skilmála úttektarheimilda  
(nafn, kennitala)     viðskiptavinar og ofangreinda skilmála. Einnig er ábyrgðarmaður hvattur 

til að kynna sér lög nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn, ef 2. mgr. 2. gr. á ekki 
________________________________  við um stöðu hans. Loks er ábyrgðarmaður hvattur til að varðveita sitt 
(nafn, kennitala)     eintak skjals þessa fram yfir gildistíma ábyrgðarinnar. 

U M S Ó K N 
um reikningsviðskipti 
við Kvarnir ehf. og/eða Palla ehf. 
 

Dagsetning: ___________ 
 
Nafn viðskiptavinar:   Kennitala:   Heimili: 
 
_________________________  __________________  ________________________ 
 
         Póstfang/staður: 
 
         _______________________ 
 
Ofangreindur viðskiptavinur óskar eftir því með undirskrift sinni á þetta eyðublað að stofna til reikningsviðskipta 
vegna úttekta á vörum eða þjónustu hjá Kvörnum ehf., kt. 630309-0500, og/eða Pöllum ehf., kt. 630310-0910, 
öðru eða báðum þessara félaga, hér eftir nefnd kröfuhafi/kröfuhafar. Með undirritun kröfuhafa á skjalið telst 
úttektarheimild hafa stofnast. 
 
Viðskiptavinur skuldbindur sig til þess að hlíta í hvívetna þeim skilmálum sem gilda hverju sinni hjá kröfuhöfum 
vegna viðskiptanna, hvort sem um er að ræða kaup á byggingarvörum eða -efni, leigu á vélum og tækjum eða 
kaup á þjónustu. Viðskiptavinur skuldbindur sig meðal annars til þess að greiða reikninga á gjalddaga þeirra, að 
umgangast og fara vel með leigumuni og að tilkynna kröfuhafa tafarlaust ef tæki eða vélar bila. 
 
Viðskiptavinur skal tilkynna kröfuhafa um það hvaða aðilar hafi heimild til úttekta á viðskiptareikning hans hjá 
kröfuhafanum. Sinni viðskiptavinur ekki slíkri tilkynningarskyldu skulu allar úttektir á viðskiptareikning hans 
teljast á hans ábyrgð, sem og á ábyrgð ábyrgðarmanna, jafnvel í þeim tilfellum þar sem um misnotkun 
óviðkomandi aðila hefur verið að ræða. Viðskiptavini ber skylda til að tilkynna kröfuhafa með sannanlegum 
hætti um breytingar á þeim sem heimild hafa til úttekta á viðskiptareikning hans. Úttektaraðili telst því hafa 
heimild til úttekta á viðskiptareikning viðskiptavinar nema breytingar hafi verið tilkynntar með sannanlegum 
hætti. Hafi viðskiptavinur ekki tilgreint sérstaka úttektaraðila á viðskiptareikning sinn þá skulu allar úttektir, 
hverju nafni sem nefnast, teljast vera á hans ábyrgð og þar með á ábyrgð ábyrgðarmanns. 
 
Vanskil á leigumunum geta leitt til refsiábyrgðar. 
 
Úttektaraðilar á viðskiptareikning viðskiptavinar við stofnun hans eru: 
 
Nafn: _______________________________  Kt. __________________________ 
 
Nafn: _______________________________  Kt. __________________________ 
 
Nafn: _______________________________  Kt. __________________________ 
 
Tilkynningu um úttektaraðila má senda kröfuhöfum frá neðangreindu netfangi prókúruhafa viðskiptavinar. 
 
Hámark úttektar: ___________________ krónur  Beiðnakerfi: __________________ 
 
Annað: _______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Persónuskilríki nr. _________________________________ 
 
 
Undirritun prókúruhafa viðskiptavinar:  Staðfest og samþykkt umsókn um reikningsviðskipti, 

f.h. Kvarna ehf. og/eða Palla ehf.: 
 
__________________________________  ____________________________________ 
 
Kt. prókúruh. _______________________ 
 
GSM: ___________________________ 
 
Netfang: ___________________________ 

Samþykki 
fyrir öflun og notkun lánshæfismats 

 
 
 
 

Undirritaður/-rituð veitir Kvörnum ehf., kt. 630309-0500, og/eða Pöllum ehf., kt. 630310-0910, fullt 
umboð til þess að afla upplýsinga um lánshæfismat mitt frá Creditinfo Lánstrausti hf.  

Í lánshæfismatinu er spáð fyrir um líkur á alvarlegum vanskilum mínum í næstu framtíð. Matið 
byggist á upplýsingum sem Creditinfo safnar og/eða miðlar, svo sem upplýsingum í vanskilaskrá (þar 
með talið uppflettingum), hlutafélagaskrá, ársreikningaskrá, skattskrá, o.s.frv. 

Lánshæfismatið byggist á samkeyrslu gagna og getur falið í sér sögulegar upplýsingar, svo sem um 
stöðu vanskila og lánshæfismats. 

Samkvæmt lögum nr. 33/2013, um neytendalán, er lánveitendum skylt að meta lánshæfi umsækjenda, 
áður en lánssamningur er gerður. 

Nánari upplýsingar um lánshæfismat Creditinfo Lánstrausts hf. má finna á vefsíðunni 
www.creditinfo.is 

Með undirritun minni á skjal þetta samþykki ég og heimila að ofangreindar upplýsingar verði nýttar og 
sóttar í tengslum við ákvarðanatöku um lánsviðskipti mín og Kvarna ehf. og/eða Palla ehf., sem og við 
eftirlit fyrirtækjanna í tengslum við slík viðskipti, enda hafi þau lögvarða hagsmuni af notkun 
umræddra upplýsinga, sbr. 9. gr. laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 

Kvarnir ehf. og/eða Pallar ehf. ábyrgjast gagnvart undirrituðum/-ritaðri að farið verður eftir ákvæðum 
laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, við öflun, meðferð og varðveislu 
þeirra upplýsinga sem heimildarskjal þetta nær til. 

Ég get ávallt afturkallað samþykki þetta og skal slík afturköllun taka gildi 30 dögum eftir að Kvarnir 
ehf. og/eða Pallar ehf. hafa sannanlega tekið við slíkri afturköllun. Þá fellur samþykki þetta úr gildi 
þegar viðskiptasambandi aðila lýkur. Fram til þess tíma hafa Kvarnir ehf. og/eða Pallar ehf. heimild til 
þess að sækja og nota þær upplýsingar sem samþykki þetta tekur til, að fullnægðum þeim skilyrðum 
sem fram koma í yfirlýsingu þessari. 

 

 
 
__________________________  ______________________________________ 
Staður / dagsetn.    Nafn / kt. 

Nr.  10000 


