Samkomulag
um tímabundna greiðslufresti á lánum fyrirtækja
vegna heimsfaraldurs Covid-19

Ljóst er að heimsfaraldur Covid – 19 mun trufla atvinnustarfsemi tímabundið hér á landi. Þetta mun hafa
í för með sér greiðsluerfiðleika hjá fyrirtækjum.
Nauðsynleg viðbrögð vegna stöðvunar eða hægari atvinnustarfsemi vegna heimsfaraldursins er að
lánadrottnar fyrirtækja fallist á að hætta tímabundið innheimtu skulda fyrirtækja sem lenda tímabundið í
greiðsluvanda vegna tekjufalls vegna heimsfaraldursins en eru, og hafa verið, að öðru leyti í heilbrigðum
rekstri.
Til að greiða fyrir hraðri úrlausn þessara mála, tryggja jafnræði milli fyrirtækja, samræmi milli úrlausna og
jafnræði milli lánveitenda er nauðsynlegt að aðilar á lánamarkaði geri með sér samkomulag um
framkvæmd frestana (“stand-still”). Fyrirtæki sem njóta frestunar á greiðslum verða að undirgangast
skilyrði um að raska ekki stöðu lánadrottna á meðan frestun stendur.
Undirritaðir samningsaðilar („aðilar“) gera með sér svofellt samkomulag:
1. Gildistími samkomulags er frá 22. mars 2020 til 30. júní 2020 („samningstími“). Aðilar geta komið sér
saman um framlengingu samningstímans ef aðstæður kalla á slíkt. Taka skal ákvörðun og tilkynna um
framlengingu fyrir miðjan júní næstkomandi komi til framlengingar.
2. Með fyrirtækjum sem samkomulagið nær til, („fyrirtæki“) er átt við fyrirtæki sem eru í heilbrigðum
rekstri og verða fyrir tímabundnu tekjufalli sem leiðir til rekstrarvanda vegna heimsfaraldursins, höfðu
ekki verið í vanskilum 60 daga eða lengur í lok febrúar síðastliðinn og hafa nýtt viðeigandi úrræði
stjórnvalda vegna heimsfaraldursins sem þeim stendur til boða. Um er að ræða rekstrarfyrirtæki, þ.e.
fyrirtæki sem selja vöru og þjónustu. Eignarhaldsfélög falla ekki undir samkomulag þetta.
3. Mat á því hvort fyrirtæki fellur undir þetta samkomulag: Aðalviðskiptabanki (eða sparisjóður)
fyrirtækis leggur mat á hvort fyrirtækið uppfyllir skilyrði þessa samkomulags að fenginni umsókn
fyrirtækisins og tilkynnir öðrum aðilum þessa samkomulags um niðurstöðu matsins, enda hafi
fyrirtækið veitt sannanlega heimild fyrir slíkri upplýsingamiðlun.
4. Frestun greiðslna: Öllum endurgreiðslum á skuldum fyrirtækja við aðila skal frestað, þar með talið
vöxtum og afborgunum, í allt að sex mánuði. Aðalviðskiptabanki (eða sparisjóður) tilkynnir
lánveitendum sem eru aðilar að þessu samkomulagi um að fresta eigi greiðslu skulda. Frestun nær
ekki til iðgjalda til lífeyrissjóða.
5. Meðferð frestaðra greiðslna. Frestaðar greiðslur afborgana og vaxta skulu leggjast við höfuðstól og
skal samningstíminn lengjast sem nemur fjölda frestaðra afborgana. Sé um að ræða skuldir án
gjalddaga frestast greiðsla til loka samningstíma þessa samkomulags. Frestaðar greiðslur skulu bera
sömu vexti og upphafleg skuld.

6. Nýir aðilar: Aðrir aðilar, sem eru lánveitendur til fyrirtækja , geta gerst aðilar að samkomulagi þessu,
enda hafi þeir aflað heimildar frá Samkeppniseftirlitinu til þess. Nýir aðilar, sem fengið hafa heimild
Samkeppniseftirlitsins, skulu tilkynna SFF með einhliða yfirlýsingu um aðild. SFF tilkynna aðilum
samkomulagsins um nýja aðila.
7. Fyrirvari um samþykki Samkeppniseftirlits. Samningsaðilum er ljóst að samkomulag þetta er háð
undanþágu frá Samkeppniseftirlitinu samkvæmt 15.gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Samkomulag er
um að SFF sæki um formlega undanþágu fyrir hönd samningsaðila.
Samstarf samningsaðila einskorðast við ákvæði samkomulagsins. Samkomulagið hindrar ekki að
lánveitendur geti veitt viðskiptavinum sínum frekari greiðsluerfiðleikaúrræði en samkomulag þetta
mælir fyrir um eða keppi að öðru leyti á grundvelli viðskiptaskilmála.
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