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Skilmálar Akta sjóða hf. vegna fjárfestingarþjónustu 

 

1. Inngangur 

Þessir viðskiptaskilmálar („skilmálarnir“) hafa verið útbúnir í samræmi við þau lög sem ber að fylgja 

þegar veitt er fjárfestingarþjónusta. Hugtök sem skilgreind eru í lögum um markaði fyrir 

fjármálagerninga, eða reglugerðum eða reglum sem settar eru á grundvelli þeirra, skulu hafa sömu 

merkingu hér, nema annað sé tekið fram eða leiði af samhengi eða eðli máls. 

Viðskiptavinur telst, eftir að hafa fengið skilmálana afhenta, hafa samþykkt skilmálana með bindandi 

hætti þegar hann gefur fyrirmæli til eða gerir samninga við eða að öðru leyti nýtir sér 

fjárfestingarþjónustu, Akta sjóða hf. („Akta“ eða „félagið“). 

Skilmálar þessir og nánari upplýsingar um þjónustu Akta eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins. 

2. Helstu upplýsingar 

 Um Akta 

Akta sjóðir hf. 

Kennitala: 430713-0940 

Borgartún 25, 8. hæð 

105 Reykjavík 

Sími: (+354) 585-6800 

Heimasíða: www. akta.is  

Netfang: sjodir@akta.is   

LEI auðkenni:  2549001IXSGRTW94ND52 

Skrifleg erindi viðskiptavinar skulu send á varanlegum miðli, s.s. með bréfpósti, tölvupósti eða öðru 

rafrænu samskiptaformi sem Akta samþykkir, til viðeigandi starfsmanna eða sviða Akta. Viti 

viðskiptavinur ekki hvert skuli beina fyrirspurn skal hann hafa samband við Akta með framangreindum 

samskiptaleiðum. Viðskiptavinur samþykkir þá áhættu sem felst í rafrænu samskiptaformi m.a. hættuna 

á því að tölvupóstur komist ekki til skila á réttum tíma og mögulega hættu á því að trúnaði verði stefnt 

í hættu með slíku samskiptaformi 

Viðskiptavinur getur átt samskipti við Akta á íslensku eða ensku. 

 Þjónusta sem Akta er heimilt að veita  

Akta sjóðir hf. er sjóðastýringarfyrirtæki sem annast rekstur og stýringu sjóða um sameiginlega 

fjárfestingu fyrir hönd viðskiptavina sinna. Akta sjóðir hf. hefur starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu sem 

rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt lögum nr. 45/2020 og sem rekstrarfélag verðbréfasjóða 

samkvæmt lögum nr. 116/2021. Þá hefur félagið hlotið aukið starfsleyfi til eignastýringar, 

fjárfestingarráðgjafar og móttöku og miðlunar fyrirmæla varðandi fjármálagerninga skv. 1., 2. og 4. tl. 

3. mgr. 9. gr. laga nr. 45/2020. 

 

http://www.kvika.is/
mailto:sjodir@akta.is
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 Eftirlit 

Akta er undir eftirliti fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands („Fjármálaeftirlitið“) 

(https://www.sedlabanki.is/fjarmalaeftirlit/).  

3. Gildissvið 

Skilmálarnir gilda þegar Akta veitir fjárfestingarþjónustu í samræmi við starfsheimildir sínar og/eða 

þegar sérstaklega er vísað til skilmálanna í samningi viðskiptavinar við Akta. 

Sérstakir skilmálar eða samningar vegna fjármálaþjónustu kunna að gilda samhliða skilmálum þessum. 

Ef ósamræmi er milli skilmála þessara og ákvæða annarra samninga eða skilmála Akta um sérgreind 

viðskipti eða þjónustu skulu skilmálar þessir víkja fyrir þeim.  

4. Flokkun viðskiptavina 

Við upphaf viðskiptasambands er varðar fjárfestingarþjónustu er Akta skylt að flokka viðskiptavini sína 

í eftirfarandi flokka, í samræmi við lög: almenna fjárfesta, fagfjárfesta og viðurkennda gagnaðila. 

Flokkun byggist á upplýsingagjöf viðskiptavinar, samanber nánar grein 6, og er framkvæmd í samræmi 

við innri reglur Akta um flokkun viðskiptavina. Akta mun tilkynna viðskiptavinum um flokkun þeirra 

áður en þjónusta er veitt. 

Flokkun viðskiptavina hefur einkum áhrif á hvaða verndar viðskiptavinur nýtur. Þannig njóta þeir 

viðskiptavinir sem teljast almennir fjárfestar ríkari verndar en fagfjárfestar og viðurkenndir gagnaðilar. 

Viðskiptavinir sem flokkaðir eru fagfjárfestar eru til að mynda taldir búa yfir nægilegri þekkingu og 

reynslu til að leggja sjálfstætt mat á einstaka markaði, fjárfestingarkosti og viðskipti, og ráðgjöf sem 

veitt er af Akta og þeirri áhættu sem þessu fylgir. 

Akta ber að afla upplýsinga frá viðskiptavini í þeim tilgangi að  meta hvort viðkomandi fjármálaþjónusta 

eða -gerningar hæfi eða séu tilhlýðilegir fyrir viðkomandi viðskiptavin, svonefnt hæfis- eða 

tilhlýðileikamat, eftir því sem við á. 

Viðskiptavinur getur óskað eftir að fá flokkun sinni breytt. Óski fagfjárfestir eða viðurkenndur gagnaðili 

eftir að vera flokkaður sem almennur fjárfestir (eða, í tilviki viðurkenndra gagnaðila, fagfjárfestir), hvort 

sem er almennt eða með tilliti til tiltekinna viðskipta, þjónustu, fjármálagernings eða afurðar, þarf 

viðskiptavinur að gera sérstakt samkomulag við Akta þar um. Almennir fjárfestar sem óska eftir að verða 

flokkaðir sem fagfjárfestar verða að uppfylla þau skilyrði sem lög kveða á um og staðfesta að honum sé 

kunnugt um afleiðingar þess að missa slíka réttarvernd. 

Akta er heimilt (en ekki skylt) að eigin frumkvæði að fara með viðskiptavin sem telst viðurkenndur 

gagnaðili eða fagfjárfestir samkvæmt lögum sem almennan fjárfestir (eða, í tilviki viðurkenndra 

gagnaðila, fagfjárfesti).  

Frekari upplýsingar um mismunandi flokka, flokkun, breytingar á flokkun og skjöl þar um má nálgast 

hjá Akta.  

5. Fjárfestingarráðgjöf og eignastýring 

Akta er heimilt að veita viðskiptavinum sínum fjárfestingarráðgjöf og eignastýringarþjónustu. Sú 

fjárfestingarráðgjöf sem Akta veitir telst ekki óháð fjárfestingarráðgjöf samkvæmt skilyrðum laga þar 

um. 

Áður en fjárfestingarráðgjöf eða eignastýring er veitt ber Akta að afla tiltekinna upplýsinga um 

viðskiptavin og, á grundvelli þeirra upplýsinga, meta hvort vara eða þjónusta hæfi viðskiptavini. Það er 

https://www.sedlabanki.is/fjarmalaeftirlit/
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því mikilvægt að þær upplýsingar sem viðskiptavinur veitir séu réttar. Nánar er fjallað um 

upplýsingagjöf viðskiptavinar í grein 6. 

Eftir að Akta hefur veitt viðskiptavini, sem er almennur fjárfestir, fjárfestingarráðgjöf, en áður en 

viðskipti eiga sér stað, mun Akta afhenda viðskiptavini skýrslu þar sem tilgreint er hvaða 

fjárfestingarráðgjöf hefur verið veitt og hvernig hún samræmist áherslum, markmiðum og öðrum þörfum 

hans. 

Sú fjárfestingarráðgjöf sem Akta veitir byggir á greiningu á ólíkum tegundum fjármálagerninga nema í 

þeim tilvikum sem viðskiptavinur óskar eftir ráðgjöf sem varðar tiltekinn fjármálagerning eða tiltekna 

tegund fjármálagerninga. Lýsing á tegundum þeirra fjármálagerninga sem kunna að koma til greina, eðli 

þeirra og helstu áhættuþáttum, eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins, www.akta.is.  

Viðskiptavini er ljóst að sjóðir í rekstri Akta eru útgefendur fjármálagerninga og getur Akta einnig haft 

svo náin tengsl við útgefendur fjármálagerninga eða aðra aðila sem láta í té fjármálagerninga að hætta 

er á að þau dragi úr óhæði þeirrar ráðgjafar sem veitt er viðskiptavini og varðar fjármálagerninga sem  

gefnir eru út eða látnir í té af þessum aðilum. Lista yfir þá aðila sem Akta hefur náin tengsl við í þessum 

skilningi hverju sinni er að finna á heimasíðu félagsins www.akta.is.  

Akta mun ekki láta viðskiptavini í té reglubundið mat á því hvort þeir fjármálagerningar sem mælt er 

með hæfi honum, nema um það sé sérstaklega samið eða samkvæmt lagaskyldu. 

Sérstakur samningur er gerður við viðskiptavin um fjárfestingarráðgjöf og eignastýringarþjónustu.  

6. Upplýsingagjöf viðskiptavinar 

Samkvæmt lögum ber Akta að afla tiltekinna upplýsinga frá viðskiptavini, m.a. til að geta lagt mat á 

hvort að viðkomandi fjármálaþjónusta eða -gerningur hæfi honum eða sé tilhlýðilegur fyrir hann, eftir 

því sem við á. Akta hefur útbúið sérstök form og viðmót til öflunar slíkra upplýsinga frá viðskiptavinum, 

sem viðskiptavini verða afhent. Akta áskilur sér þó rétt til að afla frekari upplýsinga frá viðskiptavini, 

eftir því sem það telur þörf á. 

Tilgangur upplýsingaöflunar og mat á hæfi og tilhlýðileika er að gera Akta kleift að aðhafast með 

hagsmuni viðskiptavinarins að leiðarljósi. 

Þær upplýsingar sem viðskiptavinur veitir Akta skulu vera réttar og fullnægjandi svo Akta getið uppfyllt 

skyldur sínar samkvæmt lögum. Viðskiptavinur skal upplýsa Akta skriflega um breytingar á veittum 

upplýsingum sem haft geta áhrif á flokkun viðskiptavinar eða mat Akta á hæfi og tilhlýðileika. 

Akta er heimilt að leggja þær upplýsingar sem viðskiptavinur afhendir til grundvallar mati á hæfi og 

tilhlýðileika, nema fyrirtækinu sé kunnugt um eða ætti að vera kunnugt um að upplýsingarnar séu 

sannanlega úreltar, rangar eða ófullgerðar. Akta er þó heimilt (en aldrei skylt) að framkvæma hverjar 

þær athuganir og afla þeirra frekari upplýsinga sem fyrirtækið telur þörf á til að ganga úr skugga um að 

þær upplýsingar sem viðskiptavinur hefur veitt séu áreiðanlegar. 

Viðskiptavini er ljóst að ef viðskiptavinur afhendir ekki Akta réttar eða fullnægjandi upplýsingar þá er 

Akta ókleift að meta hvort fjármálaþjónusta eða -gerningur hæfi honum eða sé tilhlýðilegur fyrir hann. 

Í tilviki fjárfestingarráðgjafar og eignastýringarþjónustu mun viðskiptavinur verða upplýstur um að ekki 

sé unnt að veita honum slíka þjónustu eða eiga viðskipti með viðkomandi fjármálagerninga fyrr en 

fullnægjandi upplýsingar hafi verið veittar. Að því er varðar aðra fjárfestingarþjónustu, verður 

viðskiptavinur upplýstur um að þær upplýsingar sem veittar hafi verið Akta séu ófullnægjandi og því 

verði að líta svo á að fjármálaþjónusta eða -gerningur sé ekki tilhlýðilegar fyrir viðskiptavin. Óski 

viðskiptavinur, þrátt fyrir slíka aðvörun, eftir því að halda áfram með viðskipti eða fjárfestingarþjónustu, 

http://www.akta.is/
http://www.akta.is/
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þá er það á hans eigin áhættu og ábyrgð. Ófullnægjandi upplýsingagjöf af hálfu viðskiptavinar kann því 

að draga úr þeirri vernd sem hann myndi annars njóta. 

7. Hagsmunaárekstrar  

Akta ber að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að greina og koma í veg fyrir eða takast á við 

hagsmunaárekstra í tengslum við veitingu fjárfestingar- eða viðbótarþjónustu milli (i) Akta og 

viðskiptavina þess og (ii)  viðskiptavina Akta innbyrðis.  

Akta  hefur sett sérstakar reglur um ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum. Reglurnar eru aðgengilegar á 

heimasíðu Akta, www.akta.is. Þeim er ætlað að takmarka hagsmunaárekstra í rekstri Akta og fjalla um 

það hvernig hagsmunaárekstrar skulu meðhöndlaðir ef þeir koma upp. Markmið reglnanna er að auka 

trúverðugleika Akta og koma í veg fyrir eða takast á við hagsmunaárekstra sem upp geta komið í 

starfsemi félagsins. Jafnframt er markmið reglnanna að koma í veg fyrir að hlutlægni þeirra sem eftir 

þeim starfa verði dregin í efa við meðferð og afgreiðslu einstakra mála.  

Skipulag Akta og aðskilnaður starfssviða, sem og trúnaðarskyldur starfsmanna, hefur í för með sér að 

starfsmenn sem eru í samskiptum við viðskiptavini muni ekki hafa upplýsingar um, eða er óheimilt að 

nota, upplýsingar sem til staðar eru innan Akta, óháð því hvort slíkar upplýsingar hafi þýðingu fyrir 

fjárfestingarákvarðanir viðskiptavinar. Í einhverjum tilvikum kann tengiliður viðskiptavinar innan Akta 

á viðkomandi sviði að vera óheimilt að veita ráðgjöf um tilteknar fjárfestingar. Í slíkum tilvikum kann 

Akta að vera ókleift að veita rökstuðning fyrir því af hverju fyrirtækið geti ekki veitt tiltekna ráðgjöf eða 

aðra þjónustu. 

Viðskiptavini er kunnugt um að Akta eða tengdir aðilar geti verið gagnaðilar í viðskiptum með 

fjármálagerninga og komið á viðskiptum á markaði fyrir aðra viðskiptavini sína á sama tíma. 

Viðskiptavinur gerir sér grein fyrir að hagsmunir hans, annarra viðskiptavina Akta og fyrirtækisins 

sjálfs, geta verið ólíkir á hverjum tíma. Akta getur ekki ábyrgst að slíkir hagsmunir muni ekki hafa áhrif 

á hagnað eða tap af viðskiptum viðskiptavina. 

8. Áhætta 

Viðskiptavini er ljóst að fjárfesting í og viðskipti með fjármálagerninga fela í sér tapsáhættu. 

Fjármálagerningur sem fjárfest er í kann að hækka eða lækka í virði. Verðmæti fjármálagerninga fer, 

meðal annars, eftir verðflökti á fjármálamörkuðum. Sögulegar upplýsingar um verðþróun og ávöxtun 

fjármálagernings er hvorki áreiðanleg vísbending um né trygging fyrir verðþróun eða ávöxtun hans til 

framtíðar. 

Yfirlit yfir eðli og áhættuþætti helstu tegunda fjármálagerninga sem viðskiptavini kann að standa til 

boða er aðgengilegt á heimasíðu Akta, www.akta.is. Viðskiptavinur lýsir því yfir að hann hafi kynnt sér 

það. 

Það er á ábyrgð viðskiptavinar að kynna sér og meta þá áhættu sem felst í viðskiptum með þá 

fjármálagerninga sem hann óskar eftir eða felur Akta  að eiga viðskipti með fyrir sína hönd og má Akta 

ganga út frá því að það hafi viðskiptavinur gert.  

Viðskiptavinur ætti að forðast að fjárfesta í eða eiga viðskipti með fjármálagerninga án þess að hafa 

fullnægjandi skilning á eðli og umfangi áhættunnar sem í því felst. Viðskiptavini er ráðlagt að miða 

fyrirhugaða fjárfestingu og viðskipti út frá þekkingu sinni og reynslu, fjárhagsstöðu sinni og tapsþoli, 

sem og fjárfestingamarkmiðum. 

http://www.akta.is/
http://www.akta.is/
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Viðskiptavini er ljóst að hann ber alla áhættu af og ábyrgð á öllum viðskiptum sem komið er á af hálfu 

Akta fyrir hans hönd, óháð því hvort upplýsingar, ráðgjöf eða ráðleggingar hafi verið veittar af hálfu 

Akta. 

9. Móttaka og miðlun fyrirmæla 

 Fyrirmæli 

Form og efni fyrirmæla 

Fyrirmæli um viðskipti með fjármálagerninga geta verið gefin munnlega eða skriflega, á varanlegum 

miðli (svo sem með bréfi, tölvupósti, fundargerð eða minnispunktum). 

Fyrirmæli viðskiptavinar skulu vera skýr og innihalda þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að unnt 

sé að framkvæma umbeðin viðskipti. 

Viðskiptavinur ber alla ábyrgð á og áhættu af fyrirmælum hans til Akta, að þau séu fullnægjandi og í 

samræmi við skilmála þessa. Áskilur Akta sér rétt til að miðla ekki fyrirmælum sem, að mati Akta, eru 

ófullnægjandi.  

Akta er óheimilt að miðla fyrirmælum ef viðskiptavinur hefur ekki fengið útgefið LEI auðkenni (e. Legal 

Entity Identifier) eða gefur ekki upp einstaklingsauðkenni sitt. LEI auðkenni er 20 stafa númer sem 

notað er til að auðkenna viðskiptavini sem eru lögaðilar. Viðskiptavinur skal tilkynna Akta um LEI 

auðkenni sitt og einnig um allar breytingar tengdar LEI auðkenni sínu. Einstaklingsauðkenni auðkennir 

viðskiptavini sem eru einstaklingar og ræðst af ríkisfangi einstaklings eða heimilisfesti hans. Á Íslandi 

væri einstaklingsauðkenni kennitala viðskiptavinar. Akta er óheimilt að koma á tilteknum viðskiptum 

án þess að viðskiptavinur gefi upp einstaklingsauðkenni.  

Móttaka fyrirmæla 

Fyrirmæli um viðskipti með fjármálagerninga eru skuldbindandi fyrir viðskiptavin frá þeim tíma sem 

þau eru móttekin af Akta.  

Viðskiptavinur getur þó óskað eftir að afturkalla fyrirmæli ef þeim hefur ekki þegar verið miðlað áfram 

af hálfu Akta. Hafi Akta þegar miðlað fyrirmælum áfram til annars aðila er einungis unnt að afturkalla 

fyrirmæli að því marki sem Akta er heimilt að afturkalla fyrirmæli sín til þess aðila. 

Litið er á breytingar á fyrirmælum sem afturköllun þeirra og um leið sem ný fyrirmæli. Breytingar á 

viðskiptafyrirmælum geta haft áhrif á röð þeirra í viðskiptakerfum. 

Akta áskilur sér rétt til að innheimta þóknanir, gjöld, og annan útlagðan kostnað sem kann að hljótast af 

afturköllun viðskiptafyrirmæla. Skal viðskiptavinur greiða Akta þann kostnað og bæta Akta allt það tjón 

sem afturköllun kann að hafa í för með sér. 

Framkvæmd fyrirmæla 

Akta hefur sett sér reglur um bestu framkvæmd viðskipta, sem aðgengilegar eru á heimasíðu Akta. Með 

stefnunni leitast Akta við að leita allra leiða til að ná fram bestu mögulegu niðurstöðu fyrir viðskiptavini 

sína við móttöku og miðlun fyrirmæla, eignastýringu og fjárfestingaráðgjöf. 

Mæli viðskiptavinur fyrir um aðra framkvæmd en stefna um bestu framkvæmd viðskipta gerir ráð fyrir 

mun Akta fylgja fyrirmælum hans.  

 Réttindi og skyldur Akta  
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Skilmálar þessir leggja engar skyldur á herðar Akta um að móttaka eða miðla fyrirmælum 

viðskiptavinar. Akta er því heimilt að hafna því að móttaka eða miðla fyrirmælum viðskiptavinar, án 

frekari skýringa.  

Akta áskilur sér rétt til að afturkalla fyrirmæli sem Akta telur að séu sett fram í ólögmætum tilgangi. 

Jafnframt fyrirmæli sem leiða af óumdeilanlegri villu, broti á lögum eða reglum eða tæknilegum 

truflunum í viðskipta- og eða uppgjörskerfum.  

Akta ber ekki ábyrgð á því tjóni sem viðskiptavinur kann að verða fyrir sökum framangreinds. 

 Gögn 

Viðskiptavini er skylt að afhenda Akta öll þau gögn sem félagið óskar eftir í tengslum við fyrirmæli.  

10. Upplýsingar til viðskiptavinar 

Upplýsingar um áætlaðan kostnað og tengd gjöld vegna fjárfestingar- og viðbótarþjónustu, eru 

viðskiptavini aðgengilegar á heimasíðu félagsins, www,akta.is/upplysingar,. Samþykkir viðskiptavinur 

að upplýsingarnar séu veittar með þessum hætti.  

Þegar fjárfestingar- eða viðbótarþjónusta hefur verið innt af hendi mun Akta senda yfirlit eða annars 

konar staðfestingu á viðskiptum til viðskiptavinar, í samræmi við lög. Slík kvittun skal innihalda 

upplýsingar um kostnað og tengd gjöld við viðskipti, eftir því sem við á og lög kveða á um.  

Akta mun hafa tiltækt samandregið yfirlit með upplýsingum um allan kostnað og gjöld, þ.m.t. í tengslum 

við fjárfestingarþjónustu og fjármálagerninga, sem er ekki tilkominn vegna undirliggjandi 

markaðsáhættu, til að viðskiptavinur geti áttað sig á heildarkostnaði og áhrifum hans á uppsafnaða 

arðsemi fjárfestingarinnar. Viðskiptavinur getur óskað eftir því að fá afhenta sundurliðun yfir einstaka 

kostnaðarþætti. Ef lög kveða á um verða þessar upplýsingar látnar viðskiptavini reglubundið í té, eða 

a.m.k. árlega, á líftíma fjárfestingarinnar. 

Ákveði Akta að móttaka ekki eða miðla fyrirmælum viðskiptavinar eða ákveður að afturkalla fyrirmæli 

mun Akta leitast við að upplýsa viðskiptavin um það eins fljótt og unnt er.  

Viðskiptavinur skal yfirfara kvittun eða aðra staðfestingu á viðskiptum um leið og hún berst honum. 

Hvers konar athugasemdir skal gera skriflega og án tafar, að öðru leyti verður litið svo á að 

viðskiptavinur geri ekki athugasemd við staðfestingu. 

Akta áskilur sér rétt til að leiðrétta augljósar villur í kvittun eða annarri staðfestingu á viðskiptum.  

Séu viðskipti tilkynningarskyld samkvæmt lögum, reglum viðskiptastaðar eða öðrum skuldbindingum 

sem Akta er skylt að hlíta, samþykkir viðskiptavinur að Akta sé heimilt að senda slíka tilkynningu fyrir 

hönd viðskiptavinar. 

11. Upptaka símtala og skjölun 

Akta er skylt að varðveita þær símtalsupptökur og önnur rafræn samskipti sem leiða eða kunna að leiða 

til móttöku og miðlunar fyrirmæla viðskiptavina. 

Akta tekur upp og varðveitir öll símtöl við viðskiptavin sem varða fjárfestingarþjónustu, í samræmi við 

lög. Tilkynnt er um upptöku við upphaf símtals hverju sinni. 

Starfsmönnum Akta er óheimilt að móttaka eða miðla viðskiptafyrirmælum viðskiptavinar sem berast í 

gegnum símtöl sem ekki eru tekin upp.  
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Upptökur og önnur gögn sem varða veitingu fjárfestingarþjónustu eru varðveitt af Akta í þann tíma sem 

lög kveða á um en almennt eytt að þeim tíma liðnum.  

Slík upptaka samtala felur í sér vinnslu persónuupplýsinga, að því gefnu að unnt sé að persónugreina 

viðkomandi einstaklinga. Byggir vinnslan á lagaskyldu og fer um hana að öðru leyti eftir lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 og persónuverndarstefnu Akta 

Akta kann að vera skylt samkvæmt lögum að afhenda eða veita aðgang að upptökum símtala og öðrum 

gögnum sem varða fjárfestingarþjónustu. 

Viðskiptavinur samþykkir að upptökur séu lagðar fram í dómsmáli og að öðru leyti notaðar til sönnunar 

ef upp kemur ágreiningur milli Akta og viðskiptavinar. Að öðru leyti skal Akta fara með slíkar upptökur 

og gögn líkt og aðrar upplýsingar um viðskiptavin er lúta þagnarskyldu samkvæmt lögum. 

Viðskiptavinur getur fengið fá aðgang að eða afhentar skrár sem varða móttöku og miðlun fyrirmæla 

hans.  

12. Umboð og fyrirsvar 

 Umboð og fyrirsvar viðskiptavinar 

Viðskiptavini er heimilt að veita öðrum umboð til að samþykkja skilmála þessa og koma að öðru leyti 

fram fyrir hönd hans gagnvart Akta, hvort sem er almennt eða í tengslum við tiltekna fjármálaþjónustu.  

Umboð skal vera skriflegt og fullnægjandi að mati Akta. Ef umboð er ekki fullnægjandi getur Akta virt 

það að vettugi og ber þá ekki ábyrgð á hvers konar tjóni sem af því kann að hljótast.  

Ef viðskiptavinur er lögaðili skal umboðið að jafnaði undirritað af þeim er rita firma lögaðila samkvæmt 

staðfestingu þess efnis og skuldbindur sig til að tilkynna Akta þegar í stað ef breytingar verða þar á eða 

aðrar þær breytingar sem haft geta áhrif á skuldbindingargildi samninga viðskiptavinar við Akta. 

Umboð skal talið gilda þar til Akta hefur borist skriflega tilkynning frá viðskiptavini um annað. 

13. Þóknanir og gjöld 

Um þóknanir og gjöld fyrir fjármálaþjónustu sem veitt er á grundvelli þessara skilmála fer eftir gjaldskrá 

Akta eins og hún er birt á hverjum tíma á heimasíðu Akta, nema um annað sé samið. 

14. Vanefnd og gjaldfellingarheimildir  

Akta er heimilt, en ekki skylt, að selja fjármálagerninga viðskiptavinar í heild eða hluta, gjaldfella eða 

loka samningum þegar viðskiptavinur vanefnir skuldbindingar sínar verulega eða ítrekað. 

Neðangreind tilvik getur félagið ávallt talið verulega vanefnd á skyldum viðskiptavinar við félagið í 

framangreindum skilningi: 

• Ef viðskiptavinur er dæmdur til greiðslu peningaskuldar, hvort sem hún er færð í vanskilaskrá 

eða ekki, gert er fjárnám hjá viðskiptavini, hann óskar eftir greiðslustöðvun, nauðasamningum, 

formlegum sem og óformlegum, eða samningum við almenna kröfuhafa um niðurfellingu 

skulda að hluta, lögð er fram umsókn um greiðsluaðlögun, lögð er fram beiðni um tímabundna 

greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, samið er um eftirgjöf skulda, breytingu á 

skilmálum skuldabréfa eða lánssamninga til að laga skuldir að greiðslugetu eða eignastöðu 

viðskiptavinar eða heimilis hans, óskað er eftir greiðslujöfnun, sótt er um aðstoð vegna 

greiðsluvanda til fjármálastofnunar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eða annar lánveitandi 

bregst við greiðsluvanda viðskiptavinar með því að veita skuldbreytingalán, fresta greiðslum á 
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lánum eða lengja lánstíma, lögð er fram beiðni um gjaldþrotaskipti (eða lög heimila eða gera 

kröfu um að slík beiðni sé lögð fram), beiðni er lögð fram um nauðungarsölu eigna 

viðskiptavinar eða fjárhag viðskiptavinar er þannig háttað að verulegar líkur eru á því að hann 

muni ekki geta staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt skilmálum þessum eða samningum 

sem vísa til þeirra, eða önnur atvik svipuð eða sambærileg þeim sem að framan greinir eiga sér 

stað.  

• Ef viðskiptavinur vanrækir upplýsingaskyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum.  

• Ef viðskiptavinur hefur vanrækt að tilkynna félaginu um ákvörðun um samruna, skiptingu félags 

í fleiri sjálfstæð félög eða breytingu á tilgangi félags. 

Komi til þess að viðskiptavinur vanefni skyldur sínar við félagið verulega samþykkir viðskiptavinur að 

félagið hafi fullt og ótakmarkað umboð til að framselja fjármálagerninga viðskiptavinar, kvitta fyrir allar 

greiðslur og framkvæma allt það sem með þarf og félagið álítur sér hagkvæmt. Félaginu er heimilt að 

framselja þetta umboð. Verði þörf á frekari atbeina viðskiptavinar til að aðilaskipti að 

fjármálagerningum geti farið fram, t.d. með afhendingu hvers konar nauðsynlegra gagna, skuldbindur 

viðskiptavinur sig til að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir í því efni og sinni viðskiptavinur því ekki, 

er félaginu heimilt að leita aðstoðar sýslumanns og dómstóla til að láta framkvæma það, sem 

viðskiptavinur sinnir ekki.  

Félaginu er heimilt en ekki skylt að umreikna kröfur í erlendri mynt yfir í íslenskar krónur á 

gjaldfellingardegi, eða eftir atvikum á gjalddaga kröfu, eða síðar. Skal í slíkum tilvikum miðað við skráð 

kaupgengi Seðlabanka Íslands kl. 11.00 á uppgjörsdegi.  

Komi til vanefnda af hálfu viðskiptavinar á skyldum hans samkvæmt skilmálum þessum eða samningum 

sem vísa til þeirra, skuldbindur viðskiptavinur sig til þess að greiða félaginu auk vaxta og dráttarvaxta 

allan kostnað sem félagið leggur út fyrir vegna vanefndanna, málsóknar eða annarra réttargjalda, 

lögmannsþóknunar eða öðru er félaginu ber að greiða, svo og annan lögfræðilegan kostnað vegna 

innheimtu samkvæmt skilmálum þessum, auk kostnaðar samkvæmt gjaldskrá félagsins og/eða þess aðila 

sem tekur að sér innheimtu kröfunnar og/eða eftir ákvörðun dómstóla.  

15. Uppsögn 

Samningar sem vísa til skilmála þessara eru uppsegjanlegir af hálfu beggja aðila á hverjum tíma, nema 

um annað sé sérstaklega samið. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er þá tvær vikur en þó að lágmarki 10 

viðskiptadagar, sé ekki um annað samið, og telst frá þeim degi sem uppsögn berst með sannanlegum 

hætti. 

Akta getur einnig sagt upp samningum á grundvelli skilmála þessara án fyrirvara vegna 

endurskipulagningar viðskiptavinar, skiptingar, samruna, gjaldþrots eða yfirvofandi gjaldþrots, eða 

vegna andláts viðskiptavinar. 

Við uppsögn viðskiptasambands gjaldfalla allar skuldbindingar viðskiptavinar gagnvart Akta. Við 

uppsögn samnings skal Akta selja fjármálagerninga viðskiptavinar, að því gefnu að seljanleiki sé fyrir 

hendi. Útistandandi þóknun viðskiptavinar til Akta skal gerð upp á sama tíma. Akta skal greiða 

söluandvirði að teknu tilliti til þóknana inn á reikning viðskiptavinar fljótt og örugglega, þó ekki síðar 

en 10 viðskiptadögum eftir að uppsögn hefur verið móttekin. 

16. Verðskrá 
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Verðskrá félagsins er aðgengileg á heimasíðu þess, www.akta.is. Jafnframt upplýsir félagið 

viðskiptavini um gjöld og þóknanir eftir beiðni. Verðskrá félagsins skal teljast hluti af skilmálum 

þessum. 

Viðskiptavinir greiða þóknanir, gjöld og annan kostnað fyrir þá þjónustu sem félagið veitir í samræmi 

við verðskrá hverju sinni. Fjárhæð þóknana er byggð á mismunandi þáttum og getur ýmist verið föst 

fjárhæð, ákveðið hlutfall af viðskiptafjárhæð eða byggð á tímagjaldi. Eins getur fjárhæð þóknunar verið 

byggð á öllum framangreindum þáttum samtímis. Félaginu er heimilt að skuldfæra slíkar þóknanir, gjöld 

og kostnað af reikningi viðskiptavinar, eftir því sem við á. 

Sé kveðið á um þóknun, gjald eða annan kostnað í öðrum skilmálum eða samningum sem Akta gerir við 

viðskiptavini hverju sinni skal slíkt gilda framar verðskrá félagsins ef ósamræmi er þar á milli. 

Akta getur breytt verðskrá sinni og birt á heimasíðu félagsins án fyrirvara. Með staðfestingu skilmála 

þessara samþykkir viðskiptavinur að breytingar á verðskrá taki gildi við birtingu á heimasíðu félagsins, 

www.akta.is/upplysingar. 

17. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

Akta ber skylda til að kanna áreiðanleika viðskiptavina sinna skv. gildandi lögum þar að lútandi hverju 

sinni, nú lög nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, með 

breytingum. Áreiðanleikakönnun er samkvæmt því framkvæmd við upphaf viðskipta þegar um nýja 

viðskiptavini er að ræða og reglulega á samningstímanum. 

Viðskiptavini ber skylda til að tilkynna Akta um breytingar á þeim upplýsingum sem hann veitir félaginu 

vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, FATCA eða CRS. Á meðan 

viðskiptasamband viðskiptavinar og félagsins varir sæta viðskipti hans reglubundnu eftirliti í því skyni 

að kanna hvort viðskiptin samrýmist fyrirliggjandi upplýsingum um hann.  Upplýsingar um viðskiptavin 

skulu uppfærðar og frekari upplýsinga aflað eftir því sem þörf krefur, svo sem vegna breytinga á stjórn 

eða eignarhaldi lögaðila. 

Hafi Akta rökstuddan grun eða réttmæt ástæða er til að ætla að viðskipti séu grunsamleg með tilliti til 

peningaþvættis og/eða fjármögnunar hryðjuverka er félaginu skylt að tilkynna viðskiptin til lögreglu og 

láta henni í té allar nauðsynlegar upplýsingar vegna tilkynningarinnar. 

Akta metur hverju sinni hvort veittar hafa verið nauðsynlegar upplýsingar og lögð fram fullnægjandi 

gögn, þeim til staðfestingar, svo skilyrði áreiðanleikakönnunar teljist uppfyllt, lögum samkvæmt. 

Félaginu er óheimilt að koma á viðskiptum eða stofna til viðskiptasambands við viðskiptavini veiti þeir 

ekki umbeðnar upplýsingar eða framvísi umbeðnum gögnum vegna áreiðanleikakönnunar. Hafi þegar 

verið stofnað til viðskiptasambandsins skal binda enda á það án tafar, lögum samkvæmt. 

18. Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Akta er nauðsynlegt að vinna með tilgreindar persónuupplýsingar notanda í tengslum við veitingu 

fjárfestingarþjónustu. Í persónuverndarstefnu Akta má finna nánari upplýsingar um hvaða 

persónuupplýsingar eru unnar, í hvaða tilgangi, á hvaða grundvelli o.s.frv. og vísast til þess sem þar 

kemur fram. Persónuverndarstefna Akta er aðgengileg á heimasíðu félagsins, www.akta.is. 

19. Skattar 

Ef skattur eða opinber gjöld skulu greidd vegna samnings eða einstakra viðskipta sem falla undir 

skilmála þessa skulu þau greidd af viðskiptavini.  

http://www.akta.is/
http://www.akta.is/upplysingar
http://www.akta.is/
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Þegar viðskipti eru framkvæmd erlendis kann Akta að vera skylt að halda eftir fjármunum vegna 

staðgreiðslu skatta og annarra gjalda. Hið sama kann að eiga við þegar viðskipti eru framkvæmd á 

Íslandi fyrir erlenda viðskiptavini. 

Í slíkum tilvikum skal Akta heimilt að reikna út fjárhæð og halda eftir fjárhæð sem það telur að nemi 

staðgreiðslu. Þegar endanleg fjárhæð staðgreiðslu liggur fyrir mun Akta greiða mismuninn til 

viðskiptavinar, ef við á, eins fljótt og auðið er. Viðskiptavinur er ábyrgur fyrir því að afla nauðsynlegra 

gagna í tengslum við framangreint og að þau séu rétt og fullnægjandi.  

Í þeim tilvikum sem Akta ber að innheimta skatta eða opinber gjöld af viðskiptavini skal Akta heimilt 

að standa skil á slíkum gjöldum með skuldfærslu á reikningi viðskiptavinar, og, eftir því sem þörf er á, 

með sölu þeirra eigna sem standa til tryggingar fyrir viðskiptum viðskiptavinar hjá Akta. 

20. Ábyrgð 

Akta getur ekki ábyrgst að unnt sé að afgreiða fyrirmæli viðskiptavinar um viðskipti á umbeðnu gengi.  

Akta ábyrgist ekki réttar efndir samninga, sem Akta gerir fyrir viðskiptavin, af hálfu gagnaðila, óháð 

því hvort samningur hefur verið gerður í nafni Akta einvörðungu, eða fyrir hönd viðskiptavinar. 

Akta ber hvorki ábyrgð á eftirfarandi atriðum né beins eða óbeins tjóns sem rekja má til þeirra:  

• Athafna eða athafnaleysis annarra en starfsmanna Akta, þ.m.t. ráðgjafa. 

• Að viðskiptavinur vanefnir skyldur sínar gagnvart Akta með þeim afleiðingum að tryggingar 

eru seldar eða gengið að þeim að öðru leyti á lægra verði eða gengi en viðskiptavinur gerði ráð 

fyrir. 

• Að beiðni um gerð samnings eða einstök viðskipti séu afgreidd á óhagstæðara gengi en 

fyrirmæli gerðu ráð fyrir, t.d. vegna gengisþróunar á þeim tíma sem það tekur að afgreiða 

beiðnina. 

• Óhagstæðum skattalegum afleiðingum viðskipta eða vegna annarra atvika. 

• Frestunum eða breytingum á markaðsaðstæðum sem gerast áður en viðskipti eru framkvæmd. 

• Lokun, bilun, truflun eða annarri röskun á starfsemi Akta, svo sem vegna bilunar í tækjum, 

kerfum eða tölvubúnaði fyrirtækisins eða af öðrum hliðstæðum orsökum, óháð því þótt truflunin 

stafi af uppfærslu eða endurbótum en þegar þess er kostur mun Akta tilkynna viðskiptavini um 

slíkar truflanir með fyrirvara. 

• Utanaðkomandi atburða án þess að starfsmenn Akta hafi átt þar hlut að máli, s.s. vegna 

tæknibilana eða truflana í rekstri þriðja aðila. 

• Óviðráðanlegra ytri atvika (e. force majeure), svo sem stríð eða yfirvofandi stríðsátök, 

hryðjuverk, náttúruhamfarir, verkfall, verkbann, lokun landamæra, viðskipta- eða hafnarbann, 

gjaldeyrishöft eða yfirtaka Fjármálaeftirlitsins á fjármálafyrirtæki eða aðrar sérstakar og/eða 

óvenjulegar aðstæður á fjármálamarkaði. 

• Annarra atburða sem eru stjórnmálalegs, félagslegs, fjármálalegs eða efnahagslegs eðlis og eru 

líkleg til að koma í veg fyrir, rjúfa eða trufla að hluta eða öllu leyti þá þjónustu er Akta veitir, 

jafnvel þó að slíkir atburðir flokkist ekki undir óviðráðanleg atvik skv. framangreindu. 

TAKMÖRKUN Á ÁBYRGÐ: Hvorki Akta, stjórnarmenn, stjórnendur eða aðrir starfsmenn félagsins 

né umboðsmenn þess bera ábyrgð á tjóni, kostnaði eða útgjöldum, sem viðskiptavinur verður fyrir vegna 
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viðskipta eða samninga sem stofnað er til á grundvelli þessara skilmála (þar með talið þar sem Akta 

hefur hafnað að móttaka eða miðla fyrirmælum eða að öðru leyti taka þátt í fyrirhuguðum viðskiptum) 

sökum gáleysis, nema slíkt tap sé almennt fyrirsjáanleg afleiðing eða beinlínis til komið vegna 

stórkostlegs gáleysis, ásetnings eða svika þessara aðila. Ábyrgð nær ekki undir neinum kringumstæðum 

yfir óbeint tjón viðskiptavinar, svo sem tap sem viðskiptavinur eða þriðji aðili verður fyrir vegna taps af 

hagnaði eða tapi á viðskiptavild eða tapi á viðskiptatækifærum sem upp koma eða til verða í tengslum 

við skilmála þessa, hvort sem er vegna vanrækslu, samningsbrots, villandi upplýsinga eða öðrum 

orsökum. 

21. Breytingar á skilmálunum 

Akta áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum. Verulegar breytingar verða tilkynntar viðskiptavini 

og öðlast gildi við tilkynningu og gilda þá um öll fyrirmæli eða viðskipti eftir þann tíma. Viðskiptavinur 

samþykkir að slíkar tilkynningar séu sendar með rafrænum hætti svo sem með tölvupósti. Aðrar 

breytingar öðlast gildi þegar uppfærðir skilmálar eru birtir á  heimasíðu Akta og gilda þá um alla 

fjármála- eða viðbótarþjónustu sem veitt er eftir þann tíma. 

Skilmálar þessir eru staðlaðir; hvers konar áritanir, viðbætur eða aðrar breytingar, sem viðskiptavinur 

kann að gera á skilmálum þessum hafa ekkert gildi gagnvart Akta. 

22. Ýmis ákvæði  

 Kvartanir 

Viðskiptavinur getur komið kvörtunum við fjárfestingarþjónustu á framfæri við regluvörslu 

(regluvordur@akta.is), endurgjaldslaust. Um meðferð kvartana gilda innri reglur félagsins, sem eru 

aðgengilegar á vefsíðu Akta.  

Viðskiptavinur getur skotið ágreiningi um fjárfestingar- eða viðbótarþjónustu til úrskurðarnefndar um 

viðskipti við fjármálafyrirtæki. Nefndin er vistuð af Seðlabanka Íslands en nálgast má 

málsskotseyðublöð á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is/eftirlit/neytendur/. 

 Framsal 

Viðskiptavinur getur ekki framselt réttindi sín eða skyldur samkvæmt skilmálum þessum eða 

samningum sem gerðir eru á grundvelli hans nema með skriflegu samþykki Akta  

 Lögsaga 

Skilmálar þessir og þeir samningar sem gerðir eru á grundvelli þeirra lúta íslenskum lögum. Að því 

marki sem lög leyfa, afsalar viðskiptavinur sem er búsettur eða með heimilisfesti eða lögheimili í öðru 

ríki, þ.m.t. íslenskir ríkisborgarar, rétti sínum til að beita fyrir sig fyrir lögum þess ríkis.  

 Málshöfðun 

Dómsmál sem varðar skilmála þessa eða samninga sem gerðir eru á grundvelli þeirra skulu rekin fyrir 

Héraðsdómi Reykjavíkur. Sé viðskiptavinur búsettur eða með heimilisfesti eða lögheimili í öðru ríki 

skal Akta þó vera heimilt (en ekki skylt) að höfða mál fyrir dómstólum þess ríkis. 
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Viðskiptavinur staðfestir með fullgildri rafrænni undirritun í samræmi við lög nr. 55/2019 um rafræna 
auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti að hann hafi lesið yfir skilmála þessa, skilið efni þeirra og að 
hann samþykki þá. Viðskiptavinur staðfestir einnig með undirritun sinni að hann taki á sig þær skyldur sem í 
skilmálum þessum felast. Hver sá aðili sem undirritar skilmála þessa fyrir hönd lögaðila lýsir því yfir og ábyrgist 
að hann hafi fullnægjandi umboð samkvæmt þeim lögum, reglum og samþykktum sem um hlutaðeigandi aðila 
gilda til þess að skuldbinda hann. 

 


