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Kreditorreglur  
 

§1  Allýsingar Mínrokning   
Ein gjaldsskipan, ið sjálvvirkandi avgreiðir gjaldingar millum kreditor og debitor. Vanliga er talan um 
skuldskriving av konto hjá debitori, men góðskriving kann eisini koma fyri. 
 

Íbindingaravtala   
Ein skrivlig avtala millum debitor og peningastovnin um, at debitor kann brúka Mínrokning. 
 

Gjaldsavtala   
Ein avtala millum debitor og kreditor um, at Mínrokning verður brúkt til gjaldingar, ið viðvíkja tað/tey í 
avtaluni tilskilaðu skuldarviðurskifti. Debitor kann tilmelda gjaldsavtalu í Netbankanum, á 
www.minrokning.fo, í sínum peningastovnini ella beinleiðis hjá kreditori.     
 

Víðarigeving   
Elektroniskt avrit av nýstovnaðum gjaldsavtalum ella broytingum til verandi gjaldsavtalur verður 
skrásett hjá Elektron. Avrit av einstøkum uppkrøvum saman við fráboðanarlinjum, ið verða framd 
sambært galdandi gjaldsavtalum, verður eisini skrásett hjá Elektron.     
 

Gjaldsdagur   
Dagurin, tá upphæddin verður skuldskrivað konto hjá debitori.    
  

Avgreiðsludagur   
Allir dagir - undantiknir eru leygardagar, sunnu- og halgidagar, jólaaftan og grundlógardagur.   
 

Elektron   
Elektron eigur og rekur Mínrokning. Í samstarvi við peningastovnarnar bjóðar Elektron út 
gjaldstænastur í Føroyum, og henda tænasta er undirløgd Fíggjareftirlitið. 
 

§2  Íbinding til Mínrokning   
Avtala um tilmelding til Mínrokning skal gerast við Elektron. 
 
Í samband við at avtala verður gjørd um tilmelding til Mínrokning, og í tí leypandi kundaviðurskiftinum, 
tilskilar  Elektron sær rætt til at meta um fíggjarviðurskiftini hjá kreditori, herundir um kreditor er mettur 
sum eitt væl umtókt virki. 
  
Hetta hevur við sær, at Elektron til eina og hvørja tíð hava heimild til at biðja kreditors peningastovn 
um haldbærisupplýsingar, upplýsingar frá kreditupplýsingarfeløgum, og biðja kreditor um upplýsingar, 
t.d. roknskapir. 
 
Elektron kann til eina og hvørja tíð, við støði í kreditmetingini krevja trygdarveiting. Um nøktandi trygd 
ikki kann veitast, kann Elektron avvísa at gera eina avtalu um tilmelding til Mínrokning ella siga 
upp/strika eina longu verandi avtalu. 
 
Avtalan verður sett í verk, tá hon er góðkend av kreditors peningastovni. Tín peningastovnur er ikki 
bundin til at góðkenna avtaluna. 
 
Tá kreditor ger eina slíka avtalu, eru kreditor bundin til at yvirhalda tær til eina og hvørja tíð galdandi 
reglur og vegleiðingar fyri Mínrokning. 
  
Kreditor hevur skyldu til at brúka Mínrokning til gjaldingar sum viðvíkja skuldarviðurskiftum, ið 
gjaldsavtala er stovnað til. 
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Kreditor skal eftir áheitan kunna skjalprógva, at ein gjaldsavtala er gjørd við debitor, um so er at 
avtalan er gjørd beinleiðis hjá kreditori. 
 

§3  Íbinding av debitori til Mínrokning   
Tá debitor hevur gjørt eina íbindingaravtalu við peningastovn sín, kann debitor gera gjaldsavtalur. 
Gjaldsavtalan kann knýtast til ta konto ella konti, ið debitor hevur avtalað við peningastovnin. 
 
Tá kreditor ger eina gjaldsavtalu við debitor, gevur debitor loyvi til, at debitors peningastovnur ella 
Elektron  kann flyta upphæddir millum ta konto debitor ynskir at brúka, og kreditors konto. 
 
Upphæddin verður flutt eftir áheitan frá kreditori í samband við tað/tey skuldarvirðurskifti, ið kreditor 
hava við debitor. Upphæddin verður flutt av konto hjá debitori tann dagin, ið skuldaraviðurskifti við 
kreditor er ásett sum seinasta rættstundis gjaldsdag, uttan so at annað er avtalað ella fráboðað av 
kreditori. Um kreditor ynskir at broyta gjaldsdagin, skal kreditor í góðari tíð geva debitori boð um hetta. 
 
Um debitor hevur fleiri skuldaraviðurskifti við kreditor, kann kreditor avtala við debitor, at ein 
gjaldsavtala skal verða galdandi fyri fleiri skuldaraviðurskifti. 
 
Um kreditor hevur móttikið upplýsing um debitornummarið hjá debitori, skal upplýsingin strikast eftir at 
hesin er sendur til Elektron. Hetta er tó ikki galdandi, um tit annars hava loyvi til at viðgera 
debitornummur. 
 
Um kreditor hevur gjørt eina gjaldsavtalu, og hendan ikki kann náast at koma í gildi til næstu gjalding, 
skulu kreditor uppkrevja upphæddina á annan hátt.   
 

§4  Fráboðan til debitor   
Skulu gjaldingar avgreiðast í komandi mánaði, verður eitt ella fleiri gjaldsyvirlit send, soleiðis at tað/tey 
við vanligari postgreiðslu eru debitor í hendi innan mánaðarskifti. Móttekur debitor upplýsingarnar 
elektroniskt umvegis peningastovn sín ella umvegis Mínrokning, eru upplýsingarnir atkomuligar innan 
mánaðarskifti. 
 
Upphæddin, gjaldsdagurin, kreditor og upplýsingar um gjaldingina skulu tilskilast á gjaldsyvirlitinum, 
soleiðis at debitor eintýðugt kann eyðmerkja gjaldingina. Gjaldsyvirlitið kann koma í staðin fyri ein 
faktura. Tað er kreditors ábyrgd, at upplýsingarnir á gjaldsyvirlitinum uppfylla tey til eina og hvørja tíð 
galdandi lógarkrøv til fakturar.   
 

§5  Inndáta   
Flyting av upphæddum millum konto hjá debitori og kreditori verður framd við grundarlagið í inndáta 
kreditor hevur latið. 
 
Inndáta mugu bert viðvíkja gjaldingum, ið eru umfataðar av gildigum gjaldsavtalum, og skulu lúka 
krøvini í vegleiðingunum fyri Mínrokning. 
 
Hevur kreditor latið leveringina av inndáta til ein sjálvstøðugan dátuveitara, hendir hetta fyri kreditors 
vága og ábyrgd eftir somu reglum og við sama rættarvirknaði, sum um kreditor sjálvur hevði leverað. 
 
Við atlitið til møguligar feilrættingar, hevur kreditor skyldu til at goyma inndáta í 14 dagar, eftir at 
inndáta er sent til Elektron. 
 
Kreditor hevur skyldu til at goyma inndáta v.m. sambært galdandi lóggávu.   
 

§6  Kvittan   
Debitor hevur rætt til at meta eitt kontoavrit, har gjaldingin framgongur, sum kvittan. Tó verður tikið 
fyrivarni fyri, at upphæddin, samanber §11, kann verða afturflutt. 
 

§7  Avvísing av gjalding (debitor)   
Ynskir debitor, at ein gjalding ikki skal gjaldast, ella ein gjalding skal afturflytast, kann debitor fáa 
gjaldingina avvísta, treytað av, at peningastovnurin hjá debitori hevur fingið boð um hetta í seinasta 
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lagi tann 7. í gjaldsmánaðinum. Er hesin dagur ikki ein avgreiðsludagur, er freistin fyrsta 
avgreiðsludag hareftir. 
 
Um gjaldingin longu er avgreidd, verður upphæddin afturflutt av kreditors konto og innsett aftur á 
debitors konto - samanber §11. 
 
Avvísingin er bert galdandi fyri ta ítøkiligu gjaldingina sambært gjaldsavtaluni, sí §8.  
 

§8  Frámelding av eini gjaldsavtalu (debitor)   
Ynskir debitor at frámelda eina gjaldsavtalu kann hetta gerast umvegis Mínrokning ella við at debitor 
boðar sínum peningastovni frá hesum. Frámeldingin fær sín virkna skjótast gjørligt, tó í seinasta lagi 
fyri gjaldingar, ið skulu avgreiðast á 3. avgreiðsludegi eftir, at frámeldingin er móttikin í debitors 
peningastovni.   
 

§9  Uppathald   
Um kontoviðurskifti hjá debitori við peningastovnin heldur uppat, verður íbindingaravtalan roknað sum 
burturfallin. 
 
Um gjaldsavtalan ikki hevur verið brúkt í 15 mánaðir, kann gjaldsavtalan verða sett úr gildi. Hetta 
verður fráboða debitori á næsta gjaldsyvirliti. Kreditor hevur skyldu til at boða Elektron frá, tá ein 
gjaldsavtala fer úr gildi.   
 

§10  Uppsøgn/úrgildissetan av íbindingaravtaluni   
Debitor kann til eina og hvørja tíð skrivliga uppsiga íbindingaravtaluna við peningastovn sín. 
 
Debitors peningastovnur kann við 1 mánaða varningi skrivliga siga upp íbindingaravtaluna. Um 
týðandi mishald kemur fyri, herundir at debitor fleiri ferðir ikki hevur havt pening tøkan á konto síni, 
kann debitors peningastovnur uttan ávaring siga upp avtaluna. 
 
Ein uppsøgn av avtaluni fær virknað skjótast gjørligt, tó í seinasta lagi fyri gjaldingum, ið skulu fara 
fram 3 ella fleri avgreiðsludagar eftir, at peningastovnurin hevur móttikið uppsøgn frá debitori, ella tá 
peningastovnsins uppsøgn av avtaluni er komin í gildi. 
 
Uppsøgn/úrgildissetan av íbindingaravtaluni hevur við sær, at allar gjaldsavtalur hjá debitori verða 
strikaðar.  
 

§11  Afturflyting av einari gjalding   
Ein gjalding verður afturflutt av kreditors konto, um 

1.1 gjaldingin er avvíst av debitor,  (§7), ella 
1.2 debitor uttan dvøl hevur mótmælt gildi av gjaldsavtaluni, og tað ikki kann prógvast, at ein 

galdandi gjaldsavtala er til skjals. 
 
Afturflyting kann fremjast, um 

2.1 peningur á gjaldsdegnum ikki er tøkur á konto hjá debitori, og gjaldingin er hægri enn 1.000 

kr. 

2.2 upplýsingar frá kreditor til nýtslu av uppkravinum ikki eru rættar (§5) ella viðgerðin av 

upplýsingunum ikki er røtt 

2.3 debitor hevur ikki gjørt eina íbindingaravtalu við peningastovn sín 

2.4 peningastovnurin hjá debitori hevur strikað íbindingaravtaluna áðrenn gjaldsdagin 

2.5 gjaldsavtalan er farin úr gildi, tí kontoviðurskiftið hjá debitori við peningastovnin er hildið uppat 

áðrenn gjaldsdagin.  

Tá afturflyting verður framd, verður upphæddin skuldskrivað kreditors konto. Nærri fyriskipan um 
freistir v.m. er ásett í vegleiðingunum. 
 
Um afturflyting verður framd vegna feilir í inndáta (stk. 2.2), skal kreditor eftir áheitan frá Elektron 
upplýsa debitor um afturflytingina.  



      

MÍNROKNING -  SÍÐA 4 AV 5 FEBRUAR 2018 
KREDITORREGLUR   

Um afturflyting verður framd, og hettar skyldast viðurskifti hjá kreditori, skal kreditor dekka rentutapið 
hjá debitori.   
 

§12  Force Majeure   
Peningastovnarnir og Elektron hava ikki ábyrgd av tapum, ið standast av force majeure, íroknað 
lógarfyriskipanum, myndugleikaatgerðum ella tílíkum, breki í streymveiting ella í fjarsamskifti, eldi, 
roykskaða, spreinging, vatnskaða, herverki, innbroti, náttúruvanlukku, byrjaðum ella hóttandi kríggji, 
uppreistri, borgarligum ófriði, valdsgerð ella herverki (sabotasja), verkfalli, verkbanni (lockout), 
útistongsili (boykott) ella øðrum stongsili. Hetta er galdandi, hóast peningastovnarnir ella Elektron eru 
partar í ósemjuni, og hóast ósemjan bert rakar partar av peningastovnunum ella Elektron.   
 

§13  Feilir, seinkan v.m.   
Um tað við einari gjalding ella frásøgn er íkomin ein feilur ella seinkan, og atvoldin til hetta eru 
peningastovnarnir ella Elektron, skulu hesir stovnar bøta um feilin ella levera av nýggjum, um hetta er 
gjørligt, og um hetta kann gerast uttan fíggjarligar avleiðingar, ið eru í ósamsvari við ta avtalaðu 
veitingina. 
 
Inngingnir peningastovnar ella Elektron hava ikki ábyrgdina av óbeinleiðis tapi, herundir rentutapi. 
 
Hava teir inngingnu peningastovnarnir ella Elektron verið fyri tapi, og orsøkin til hetta er, at kreditor 
hevur handlað í ósketni, hevur kreditor ábyrgdina av hesum. Kreditors ábyrgd er avmarka til tær av 
Elektron uppkravdu upphæddir fyri tykkara nýtslu av Mínrokning seinastu 12 mánaðirnar, ið liggja 
áðrenn tapi er íkomið, tó í mesta lagið 250.000 kr. 
 
Kreditor hevur ikki ábyrgdina av óbeinleiðis tapi, herundir rentutapi, samanber §11, og fyri tapi sum 
skyldast umstøður hjá teimum inngingnu peningastovnunum ella Elektron. 
 
Kreditor ber váðan mótvegis debitori, um tað eru seinkanir, feilir ella vantanir í samband við 
gjaldingina. Kreditor kann tí ikki seta mishaldsatfinningar mótvegis debitori. 
 
Um so er, at sjálvvirkandi gjaldingin ikki verður framd, tí debitors peningastovnur steðgar sínum 
gjaldingum ella fer á húsagang, kann kreditors peningastovnur skuldskriva kreditors konto, um 
upphæddin longu er góðskrivað kreditors konto. Kreditor kann eftir hetta innheinta upphæddina frá 
debitor á annan hátt, uttan so at annað er ávíst í lóggávuni. Kreditor kann gera mishaldsatfinningar 
galdandi mótvegis debitori sum avleiðing av, at gjaldingin ikki varð flutt um gjaldskipanina, um so er at 
debitor rindar upphæddina innanfyri ta nýggju freistina, ið tit hava ásett.    
 

§14  Prísir   
Prísirnir síggjast á tí til eina og hvørja tíð galdandi príslista. Um Elektron skal veita tænastur, ið ikki eru 
nevndar í príslistanum, verður serstøk avtala gjørd um prísin. 
 
Gjalding fer fram á tann hátt, at Elektron sjálvvirkandi skuldskrivar tað konto, ið kreditor hevur valt til 
hetta endamálið. Samstundis verður ein sundurgreining av skuldskrivaðu upphæddini send kreditori. 
 

§15  Uppsøgn/úrgildissetan   

Avtalan millum Elektron og kreditor um nýtslu av Mínrokning kann av báðum pørtum uppsigast við 3 
mánaða skrivligari ávaring. 
 
Um kreditors peningastovnur boðar Elektron frá, at tey ikki longur ynskja at góðtaka avtaluna, verður 
avtalan uppsøgd av Elektron við somu ávaring. 
 
Elektron kann seta avtaluna um nýtslu av Mínrokning úr gildi, um:     

• Kreditor hevur mishildið reglurnar munandi, serliga við afturvendandi ella grovari tilsíðissetan 

av §2, §5  ella §14   

• Kontoviðurskifti við kreditors peningastovn er munandi mishildið   
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§16  Broyting av reglunum   
Hesar reglur kunnu broytast við 1 mánaða skrivligari ávaring. Munandi broytingar verða fráboðaðar 
við 3 mánaða skrivligari ávaring. 
 
Broytingar verða fráboðaðar á www.minrokning.fo. 
 


