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YFIRLÝSING 
UM SJÁLFSKULDARÁBYRGÐ VEGNA SKULDA 

við Húsasmiðjuna ehf. 
 

Undirritaðir aðilar (viðskiptaaðili og ábyrgðarmenn) lýsa því hér með yfir að þeir takast á hendur 

sjálfskuldarábyrgð (ábyrgð in solidum) vegna allra skulda viðskiptaaðila við Húsasmiðjuna ehf.  kt. 551211-

0290 (sem og annarra fyrirtækja sem rekin eru á kennitölu Húsasmiðjunnar  en undir öðrum nöfnum) hvort 

sem um er að ræða skuld á viðskiptareikningi, víxilskuldir, skuldabréf eða hvers konar aðrar skuldir sem 

tengjast viðskiptum viðskiptaaðilans við Húsasmiðjuna 

 

allt að höfuðstólsfjárhæð kr. ___________________ á hverjum tíma auk dráttarvaxta eins og þeir eru 

ákveðnir á hverjum tíma sem fallið hafa á kröfurnar svo og vegna alls kostnaðar sem af vanskilum kann að 

leiða þmt. innheimtu og lögfræðikostnaðar.   Sé höfðustólsfjárhæðin án upphæðar er um blanco ábyrgð að 

ræða, þ.e. viðskiptamaður og ábyrgðaraðilar gefa Húsasmiðjunni heimild til að fylla ábyrgðina út komi til 

innheimtu. 
Ábyrgðin gildir þótt skuldum verði framlengt einu sinni eða oftar og einnig þótt greiðslufrestir séu veittir.   Ábyrgðin er 

ódagsett og  ótímabundin og gildir uns hún er afturkölluð. Húsasmiðjan tilkynnir ábyrgðaraðilum um vanskil í samræmi 

við gildandi lög á hverjum tíma.   Ábyrgðaraðilum er ávallt heimilt að fá upplýsingar um skuldastöðu viðskiptaaðila hjá 

Húsasmiðjunni.  Ef ábyrgðaraðilar vilja afturkalla ábyrgð sína skulu þeir senda Húsasmiðjunni tilkynningu þar um með 

sannanlegum hætti svo hægt sé að bregðast við slíkri tilkynningu.  Ef eigendaskipti verða á fyrirtækjum eða aðrar 

breytingar verða á högum viðskiptaaðila er sérstaklega áréttað að nauðsynlegt er að afturkalla ábyrgðina þar sem hún mun 

gilda áfram þó eigendaskipti eða aðrar breytingar verði á högum viðskiptaaðila.   

 

Undirritaðir ábyrgðarmenn staðfesta með undirritun sinni á ábyrgðina að ábyrgðin er í þágu atvinnurekstrar þeirra eða í 

þágu fjárhagslegs ávinnings með vísan til 2. greinar laga 32/2009.  Undirritaður ábyrgðarmenn staðfesta því að lög 

32/2009 um ábyrgðarmenn eiga því ekki við um ábyrgð þessa. 

 

Viðskiptaaðili og ábyrgðaraðilar staðfesta að þeir hafa kynnt sér viðskiptaskilmála þá sem gilda um reikningsviðskipti 

Húsasmiðjunnar m.a. varðandi vaxtakjör, útskriftargjöld og innheimtukostnað.  Skilmálana eins og þeir eru á hverjum 

tíma er að finna á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.  Er viðskiptaaðila og ábyrgðarmönnum bent á að kynna sér 

skilmálana reglulega þar sem þeir geta breyst.  Með undirritun sinni á yfirlýsingu þessa staðfesta undirritaðir að þeir hafa 

undirgengist og samþykkt viðskiptaskilmála Húsasmiðjunnar eins og þeir eru á hverjum tíma.   

Viðskiptaaðili skal  tilkynna sérstaka úttektaraðila á viðskiptareikning sinn eða óska eftir leyniorði eða leyninúmeri svo 

komið verði í veg fyrir misnotkun. Sé slíkt ekki gert eru allar úttektir  á ábyrgð viðskiptaaðila og þar með ábyrgðaraðila. 

Viðskiptaaðili ber því ábyrgð á að fylgjast með hverjir hafa úttektarheimild og skal viðskiptaaðili tilkynna allar breytingar 

á úttektaraðilum með sannanlegum hætti.   Úttektaraðili sem tilkynntur hefur verið telst því hafa heimild til að taka út af 

reikningnum uns breytingar hafa verið tilkynntar.  Hafi viðskiptaaðili ekki tilkynnt sérstaka úttektaraðila á 

viðskiptareikning eða óskað eftir leyniorði eða leyninúmeri þá eru allar úttektir hverju nafni sem nefnast á ábyrgð 

viðskiptaaðila og þar af leiðandi ábyrgðaraðila.   Athugasemdir við úttektir skal tilkynna með sannanlegum hætti um leið 

og afrit reikninga berast viðskiptamanni og í síðasta lagi fyrir eindaga hvers reikningsmánaðar. 
Verði um vanskil að ræða á skuld sem tryggð er með sjálfskuldarábyrgð þessari eða bú viðskiptaaðila tekið til skipta sem þrotabú eða 
leiti hann nauðasamninga eða verði með einhverjum hætti vanefndir á skyldum hans gagnvart Húsasmiðjunni þá er heimilt að telja allar 

eftirstöðvar skulda er þá kunna að vera ógreiddar fallnar í gjalddaga fyrirvaralaust og án uppsagnar.  Þá ber viðskiptaaðila og 

ábyrgðaraðilum án frekari fyrirvara að greiða Húsasmiðjunni höfuðstól ábyrgðarinnar auk dráttarvaxta eins og þeir eru ákveðnir á 
hverjum tíma séu skuldir viðskiptaaðila það háar svo og allan kostnað sem af vanskilum kann að leiða þ.m.t. innheimtu og 

lögmannskostnað auk annars réttarkostnaðar.  Húsasmiðjan áskilur sér einnig rétt til að bakfæra alla áunna afslætti og þmt. tilboðsafslætti 

viðskiptaaðila ef um vanskil verður að ræða.   Viðskiptaaðila er bent á að hægt er að sækja um vefaðgang á vef Húsasmiðjunnar þar sem 
hægt er að nálgast upplýsingar um skuldastöðu á hverjum tíma auk aðgangs að útgefnum reikningum auk fleiri atriða sem 

viðskiptamaður getur kynnt sér.  Rísi  mál út af viðskiptum aðila eða út af yfirlýsingu þessari  er heimilt að reka það fyrir Héraðsdómi 

Reykjavíkur sbr. 3. mgr. 42. greinar laga 91/1991.    

Með undirskrift sinni á yfirlýsingu þessa heimila neðangreindur viðskiptaaðili og ábyrgðarmenn Húsasmiðjunni  að tilkynna 

vanskil, sem varað hafa lengur en 40 daga,  til Creditinfo (Lánstrausts) til skráningar á skrá þeirra yfir vanskil ofl. 

 

Undirskriftir viðskiptaaðila og ábyrgðaraðila: 
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________________________________________________            __________________________________________ 

 Samþykki ábyrgðaraðila                                       kt.                          Samþykki ábyrgðaraðila                                    kt. 
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