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STANDARD DEPONERINGSAVTALA

MILLUM

Navn:

Bústaður:

 (Hereftir nevndur „útleigari“)

OG

Navn:

Bústaður:

 (hereftir nevndur „leigari“)

OG

Navn á peningastovni:
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1. Hvat tænastan fevnir um

Inngjaldið fevnir um depositum frá leigara til útleigara, sambært leigusáttmála

dagf. tann: til leigu av bústaði. 

Inngjaldið er trygd fyri skyldum leigarans, sambært § 5, stk. 1 og 2 í løgtingslóg um útleigan av bústøðum, tá hann 
flytur út úr leigaðu hølunum, undir hesum skaðum á tað leigaða, leigugjaldi og øðrum fíggjarligum tapi, orsakað av 
leiguni,  ið leigari kann lastast fyri.  

2. Stovning og treytir

Avtalan um deponeringskontu er millum leigara, útleigara og peningastovnin. Kontan verður stovnað í navni út leig ar ans.
Treytirnar í hesi avtalu samsvara við § 5 í løgtingslóg um útleigan av bústøðum. Harumframt eru treytir pen inga
stovn sins galdandi í mun til tænastur peningastovnsins.

3. Inngjald og nýtsla av kontuni

Deponeringskonta kann stovnast áðrenn goldið verður inn á kontuna. Peningastovnurin kannar ikki eftir hvørt de  pos i
tum verður inngoldið á kontuna. At kontan verður stovnað, er í sær sjálvum ikki trygd fyri, at depositum er goldið. 
Deponeringskontan kann ikki nýtast til onnur inngjøld ella til aðrar flytingar. 

4. Broytingar í upphæddini  

Peningastovnurin frásigur sær ábyrgd at tryggja, at leigari rindar møguligt hægri depositum í tann mun hetta verður 
avtalað millum útleigara og leigara. 
Rindar leigari inn á kontuna, skal leigari boða peningastovninum frá, at inngjaldið er vegna, at depositum er hækkað.

5. Ræðisrættur

Hvørki útleigari ella leigari hava ræðisrætt yvir kontuni, í tíðarskeiðnum leiguavtalan hevur gildið. Tó kann útleigari 
til hvørja tíð biðja um at fáa møguligar rentur útgoldnar.

6. Útgjald

Útgoldið verður av kontuni eftir ákravi treytað av, at útleigari og leigari í felag, og fullari semju, skrivliga biðja um tað.
Útgoldið verður somuleiðis av kontuni eftir ákravi samsvarandi avgerð leigunevndarinnar.

Harafturat verður útgoldið av kontuni eftir ákravi, um so er, at partarnir hava lagt málið fyri rættin ella gerðarrætt, 
heldur enn fyri leigunevndina, og tað við
• uttanrættarsemju 
• rættarsemju
• innandi dómi, ella
• gerðarrættarúrskurði
er avgjørt hvønn upphæddin skal útgjaldast til. 

Útgjald til leigara er á kontu: í peningastovni:

Útgjald til útleigara er á kontu: í peningastovni:

7. Eintøk av avtaluni

Henda avtalað er undirskrivað í 3 eintøkum. Hvør av pørtunum hevur eitt eintak. 

Útleigari: Leigari:

Dagf.: Dagf.:

Dagf.: Peningastovnur:
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