
Skjal 1

Grundlíkning, sum vísir javnvirðið millum brúktar kredittmøguleikar øðrumegin og 
afturgjaldingar og kostnaðir hinumegin.

1. Grundlíkningin 

Í grundlíkningini, sum ásetir árligu kostnaðirnar í prosentum (ÁKP), verður - roknað fyri eitt 
ár - javnatekn sett ímillum alt nútíðarvirðið av teimum brúktu kredittmøguleikunum og alt 
nútíðarvirðið av afturgjaldingum og goldnum kostnaðum:  

  

2. Týdningurin av bókstavum og teknum 

- X er ÁKP.
- m er nummarið á seinast brúkta kredittmøguleikanum.
- k er nummarið á brúktum kredittmøguleikum, har 1 ≤ k ≤ m .
- Ck er støddin á brúkta kredittmøguleikanum k.
- tk er tíðarbilið, roknað í árum ella brotpørtum av einum ári, millum tíðina fyri fyrst brúkta

kredittmøguleikan og tíðirnar fyri hvønn av teimum fylgjandi brúktu 
kredittmøguleikunum, har t1 = 0. 

- m´ er nummarið á seinastu afturgjalding ella kostnaðargjalding.
- l   er nummarið á einari afturgjalding ella kostnaðargjalding.
- Dl er støddin á afturgjaldingini ella kostnaðargjaldingini.
- sl er tíðarbilið, roknað í árum ella brotpørtum av einum ári, millum tíðina fyri fyrst brúkta

kredittmøguleikan og tíðirnar fyri hvørja av teimum fylgjandi brúktu afturgjaldingunum 
ella kostnaðargjaldingunum. 

3. Viðmerkingar

1) Tær upphæddir, sum partarnir gjalda ymsar tíðir, eru neyðturviliga ikki líka stórar og verða 
neyðturviliga ikki goldnar við líka longum millumbilum.  

2) Byrjanartíðin er tíðin, tá ið fyrsti kredittmøguleikin verður brúktur.
3) Tíðarbilið millum tíðirnar, sum verður nýtt í útrokningini, verður skrivað í árum ella    

brotpørtum av einum ári. Eitt ár verður sett at vera 365 dagar (leypár 366 dagar), 52 vikur 
ella 12 líka langar mánaðir. Hvør mánaður verður settur at vera 30,41666 dagar (= 365/12),
sama um talan er um leypár. 

4) Úrslitið av útrokningunum verður skrivað við minst einum desimali. Er tann næsti  
desimalurin fimm ella størri, verður undanfarni desimalurin hækkaður við einum.   

5) Líkningin kann verða umskrivað, so bara ein summur verður brúktur, umframt hugtakið    
flytingar (Ak), sum kunnu vera positivar ella negativar, t.e. ávikavist goldið ella fingið í 
tíðarskeiðum 1 til k, skrivað í árum. Tað vil siga: 

her er S flytisaldan, sum hon er í løtuni. Er málið at varðveita javnvirði millum 
flytingarnar, verður virðið null.
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4. Ískoytisfortreytir at nýta, tá ið árligu kostnaðirnir í prosentum verða roknaðir 

1) Loyvir ein kredittavtala einum brúkara frítt at brúka kredittmøguleikan, verður øll 
kredittupphæddin í síni heild mett at vera brúkt beinanvegin.

2) Loyvir ein kredittavtala einum brúkara yvirskipað frítt at brúka kredittmøguleikan, 
men sum eisini - millum teir ymsu møguleikarnar at brúka kredittmøguleikan - ásetir eina
avmarking viðvíkjandi upphædd og tíðarskeiðum, verður kredittupphæddin mett at vera 
brúkt ta fyrstu í kredittavtaluni ásettu dagfestingina og í samsvari við hesar avmarkingar 
viðvíkjandi tí at brúka kredittmøguleikan. 

3) Loyvir ein kredittavtala ymsum møguleikum at brúka kredittmøguleikan við ymsum 
kostnaðum ella debitorrentum, verður øll kredittupphæddin mett at vera brúkt við hægsta 
kostnaði og debitorrentu svarandi til tann nýtslumøguleikan, sum oftast verður brúktur í 
sambandi við viðkomandi kredittavtaluslag.

4) Er talan um ein kassakreditt, verður øll kredittupphæddin í síni heild mett at vera brúkt og
fyri alla gildistíðina. Er gildistíðin fyri kassakredittin ikki kend, verða árligu kostnaðirnir í 
prosentum roknaðir eftir tí fyritreyt, at gildistíðin er tríggjar mánaðir.

5) Er talan um eina kredittavtalu, sum ikki er tíðaravmarkað, tó ikki ein kassakreditt, verður
 roknað við:
(a) At kreditturin er tøkur í eitt ár, roknað frá dagfestingini fyri fyrstu nýtsluna av 

kredittmøguleikanum, og at endaliga gjaldið hjá brúkaranum fevnir um alla útistandandi 
skuld, kapital, rentur og aðrar møguligar kostnaðir.

(b) Brúkarin skal gjalda kapitalin aftur í javnstórum mánaðargjøldum, fyrstu ferð ein
mánað eftir dagfestingina fyri fyrstu nýtsluna av kredittmøguleikanum. Í teimum 
førum, tá ið kapitalurin í síni heild skal verða afturgoldin í einum í hvørjum gjaldskeiði, 
skal fylgjandi nýtsla brúkarans av kredittmøguleikanum, og afturgjaldingin av øllum 
kapitalinum, harafturímóti verða sett at fara fram í tíðarskeiði, sum er eitt ár. Rentur 
og aðrir kostnaðir verða ásettir í samsvari við hesa nýtslu av kredittmøguleikanum og 
kapitalurin afturgoldin sum ásett í kredittavtaluni.

6) Er talan um aðrar kredittavtalur enn kassakredittir og ikki tíðaravmarkaðar kredittir, sum  
fyritreytirnar í 4 og 5 fevna um:
(a) Kann dagfesting ella upphædd fyri eina afturgjalding av kapitali, hjá einum brúkara,     

ikki verða staðfest, verður roknað við, at afturgjaldingin skal vera í samsvari við fyrstu 
dagfestingina í kredittavtaluni og lægstu upphædd, sum avtalan loyvir.

(b) Ber ikki til at staðfesta dagfestingina, tá ið kredittavtalan er gjørd, verður tíðin fyri 
fyrstu nýtsluna av kredittmøguleikanum sett at vera tann dagfestingin, sum svarar til 
stytsta tíðarbilið millum nevndu dagfesting og dagin, tá ið brúkarin skal gjalda fyrsta 
gjaldið.

7) Ber ikki til, við støði í kredittavtaluni og fyritreytunum í nr. 4, 5 ella 6, at staðfesta 
dagfestingina og upphæddina, sum brúkarin skal gjalda, verður ásett, at gjaldingin verður 
samsvarandi teimum dagfestingum og upphæddum, sum kreditor krevur, og eru hesi ikki 
kend, skulu
(a) rentur verða goldnar saman við gjøldunum fyri kapitali,
(b) aðrir kostnaðir enn rentur verða goldnir sum ein eingangsupphædd, tá ið kredittavtalan

verður gjørd,
(c) aðrir kostnaðir enn rentur verða goldnir sum fleiri gjøld við regluligum millumbilum

fyrstu ferð dagin, tá ið fyrsta afturgjaldingin av kapitali verður goldin, og eru hesar 
upphæddir ikki kendar, skulu tær verða mettar at vera javnstórar, og



 (d) endaliga gjaldið skal fevna um alla útistandandi skuld, kapital, rentur og aðrar 
 møguligar kostnaðir.

 8) Er enn eingin avtala gjørd um mestu upphædd fyri kredittin, verður hon sett at vera
 11.200 kr. 

 9) Verða bodnar fram ymsar debitorrentur og kostnaðir, eitt avmarkað tíðarskeið og fyri eina
avmarkaða upphædd, verða debitorrentan og kostnaðirnir settir at vera hægst møgulig alla     
gildistíðina fyri kredittavtaluna.

10) Í sambandi við kredittavtalur, har ein føst debitorrenta er ásett fyrsta tíðarskeiðið, og 
nýggj debitorrenta verður ásett, tá ið hetta skeiðið er runnið, og har rentan síðan 
verður lagað eftir einum indikatori, sum avtala er gjørd um, verða árligu kostnaðirnir í 
prosentum grundaðir á ta fyritreyt, at frá tí at skeiðið við fastari debitorrentu er runnið, er 
debitorrentan tann sama sum debitorrentan, sum ta tíðina kann verða roknað eftir teimum 
árligu kostnaðunum í prosentum grundað á fyrrnevnda indikator hesa tíðina.


