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                                  TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                2005/EES/27/32 

frá 1. mars 2001 

um upplýsingar sem lánveitendur, sem bjóða lán til húsnæðiskaupa, skulu veita neytendum 
 áður en samningur er gerður (*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 477) 

(2001/193/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
öðrum undirlið 211. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Að koma á einum óskiptum markaði fyrir fjármála-
þjónustu með öflugri neytendavernd er forgangs-
verkefni í Bandalaginu. Undirritun samnings um lán 
til húsnæðiskaupa er oft ein mikilvægasta fjárskuld-
binding sem neytandi gengst undir. Útlánastarfsemi til 
húsnæðiskaupa er svið fjármálaþjónustu þar sem 
aukin starfsemi yfir landamæri getur komið neytend-
um verulega til góða, að því tilskildu að viðunandi 
verndarráðstafanir séu gerðar. 

 

2) Það er því mikilvægt að upplýsingarnar, sem veittar 
eru áður en samningur er gerður að því er varðar þá 
skilmála og skilyrði sem lán til húsnæðiskaupa eru 
boðin á í öllu Bandalaginu, séu gagnsæjar og saman-
burðarhæfar. Í þessu skyni skal fara fram á við lán-
veitendur að þeir veiti neytendum tvær útgáfur af 
samræmdum upplýsingum, nánar tiltekið eina með al-
mennum upplýsingum og aðra með persónubundnum 
upplýsingum. Persónubundnu upplýsingarnar skulu 
vera á stöðluðu, skriflegu formi, svonefndu stöðluðu, 
evrópsku upplýsingablaði. 

 

3) Sambönd og samtök lánveitenda annars vegar og 
neytendur hins vegar hafa á vegum framkvæmda-
stjórnarinnar samið um hvaða almennu og persónu-
bundnu upplýsingar lánveitendum ber að veita neyt-
endum. Þessar samningaviðræður hafa leitt til þess að 
settar hafa verið valfrjálsar starfsreglur um 
upplýsingar um lán til húsnæðiskaupa, sem skal veita 

áður en samningur er gerður, (hér á eftir „reglurnar“) 
og fæst afrit af þeim hjá hlutaðeigandi lánveitendum. 
Öllum lánveitendum, sem bjóða lán til húsnæðis-
kaupa, er frjálst að gangast undir reglurnar óháð því 
hvort þeir eru aðilar að einhverju sambandanna eða 
samtakanna sem tóku þátt í samningaviðræðunum. 

4) Í tilteknum aðildarríkjum liggja þegar fyrir innlendar 
kröfur um að veita frekari upplýsingar um lán til 
húsnæðiskaupa áður en samningur er gerður. Æskilegt 
er að þessar frekari upplýsingar verði færðar inn á 
staðlaða, evrópska upplýsingablaðið þannig að 
neytendur geti borið saman sambærilegar upplýsingar 
frá lánveitendum í mismunandi löndum Bandalagsins. 
Þegar aðildarríki leggur þá skyldu á lánveitendur frá 
öðrum aðildarríkjum, áður en samningur er gerður, að 
veita neytendum upplýsingar umfram þær sem settar 
eru fram í viðaukunum skal það tryggja að þessar 
upplýsingar séu í samræmi við lög Bandalagsins. 

5) Þessi tilmæli gilda um lán til húsnæðiskaupa, bæði 
innlend og frá einu landi til annars, að undanskildum 
lánasamningum, sem fjallað er um í tilskipun ráðsins 
87/102/EBE frá 22. desember 1986 um samræmingu á 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna 
varðandi neytendalán (1) eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
98/7/EB (2). 

6) Framkvæmdastjórnin mun koma á fót miðlægri skrá 
yfir lánveitendur, sem bjóða lán til húsnæðiskaupa, 
þar sem greint er frá því hvort þessir lánveitendur 
gangist undir reglurnar og greint er frá því hvaða dag 
þeir tilkynntu framkvæmdastjórninni um það. Fram-
kvæmdastjórnin mun með öllum tiltækum ráðum 
tryggja að allur almenningur geti leitað í þessa mið-
lægu skrá. 

7) Framkvæmdastjórnin mun fylgjast með að þessum til-
mælum sé fylgt og meta skilvirkni þeirra. Fram-
kvæmdastjórnin mun íhuga bindandi löggjöf ef ekki 
er farið að skilmálum þessara tilmæla. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 42, 12.2.1987, bls. 48. 
(2) Stjtíð. EB L 101, 1.4.1998, bls. 17. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 69, 10.3.2001, bls. 25. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2003 frá 
20. júní 2003 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 51, 9.10.2003, bls. 27. 
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LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

1. gr. 

Gildissvið 

Þessi tilmæli taka til upplýsinga fyrir neytendur um lán til 
húsnæðiskaupa, innanlands og milli landa, sem veita skal 
áður en samningur er gerður. 

Lánasamningar, sem fjallað er um í tilskipun 87/102/EBE, 
falla utan gildissviðs þessara tilmæla. 

2. gr. 

Skilgreining 

Í þessum tilmælum merkir „lán til húsnæðiskaupa“ lán til 
handa neytanda til kaupa eða endurbyggingar á fasteign í 
einkaeign sem hann á eða stefnir að því að eignast og er 
tryggð með veði í fasteign eða með sjálfskuldarábyrgð sem 
er almennt notuð í aðildarríki í þeim tilgangi. 

3. gr. 

Meginreglur 

Lánveitandi skal afhenda neytandanum eftirfarandi áður en 
samningur er gerður: 

a) almennar upplýsingar sem settar eru fram í I. viðauka, 

b) persónubundnar upplýsingar á stöðluðu, evrópsku upp-
lýsingablaði sem sett er fram í II. viðauka. 

Auk þess skal lánveitandi afhenda neytandanum upp-
lýsingar um nafn, heimilisfang og símanúmer þar til bærs 
aðila sem neytandinn getur ráðgast við ef upp koma vanda-
mál í tengslum við beitingu reglnanna um upplýsingar um 
lán til húsnæðiskaupa sem veita skal áður en samningur er 
gerður. 

Endanleg ákvörðun um að taka tilboði lánveitanda hvílir hjá 
neytandanum. 

4. gr. 

Innlendar kröfur um frekari upplýsingar til neytenda 
áður en samningur er gerður 

Ef veita skal neytandanum frekari upplýsingar, áður en 
samningur er gerður, samkvæmt innlendum kröfum, sem 
eru fyrir hendi, er farið fram á það við aðildarríkin að þau 
geri allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að þessar 
viðbótarupplýsingar verði færðar inn á staðlaða, evrópska 
upplýsingablaðið þannig að það torveldi ekki samanburð 
milli landa. 

Enn fremur skal hvert aðildarríki tryggja að önnur 
aðildarríki, sem bjóða lán til húsnæðiskaupa á yfirráðasvæði 
þess, geri einungis þessar innlendu viðbótarkröfur til 
lánveitenda ef þessar viðbótarkröfur eru í samræmi við lög 
Bandalagsins. 

Í því tilviki er farið fram á það við gistiaðildarríkið að það 
tilkynni framkvæmdastjórninni um kröfurnar svo að hún 
geti íhugað þær innan eftirlitsrammans sem settur er fram í 
6. gr. 

5. gr. 

Skrá framkvæmdastjórnarinnar 

Framkvæmdastjórnin mun koma á miðlægri skrá yfir 
lánveitenda sem bjóða lán til húsnæðiskaupa þar sem greint 
er frá því hvort þessir lánveitendur gangist undir reglurnar. 

6. gr. 

Eftirlit framkvæmdastjórnarinnar 

Framkvæmdastjórnin mun fylgjast með að þessum til-
mælum sé fylgt. 

Framkvæmdastjórnin mun meta skilvirkni þessara tilmæla 
tveimur árum eftir samþykkt þeirra. Matið byggist á eigin 
eftirliti, árlegum skýrslum um árangur, sem evrópsk samtök 
í lánageiranum gera, og á öllum öðrum fyrirliggjandi upp-
lýsingum. 

7. gr. 

Lokaákvæði 

Skorað er á aðildarríkin og lánveitendur, sem bjóða lán til 
húsnæðiskaupa í Bandalaginu, óháð því hvort þeir eru aðilar 
að samböndunum eða samtökunum sem sömdu um 
reglurnar, að þau fari að ákvæðum þessara tilmæla eigi síðar 
en 30. september 2002. 

8. gr. 

Viðtakendur 

Tilmælum þessum er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 1. mars 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 
 
Fyrstu upplýsingar um lán til húsnæðiskaupa skulu fela í sér eða þeim fylgja eftirfarandi upplýsingar með sama sniði 
og þessar fyrstu upplýsingar eru lagðar fram á: 
 
A. Lánveitandi 
 

1. Nafn og heimilisfang lánveitanda. 
 

2. Nafn og heimilisfang milliliðar ef við á. 
 
B. Lán til húsnæðiskaupa 
 

1. Í hvaða tilgangi þetta lán til húsnæðiskaupa er tekið. 
 
2. Tegund sjálfskuldarábyrgðar. 
 
3. Lýsing á þeim tegundum lána til húsnæðiskaupa sem eru í boði með stuttri lýsingu á þeim mun sem er á 

lánum með fasta og breytilega vexti, þ.m.t. hvaða þýðingu það hefur fyrir neytandann. 
 
4. Tegundir vaxta – fastir, breytilegir og samsetning af hvoru tveggja. 
 
5. Áætlaður kostnaður við dæmigert lán til húsnæðiskaupa fyrir neytandann. 
 
6. Skrá yfir tengda kostnaðarliði, s.s. umsýslukostnað, tryggingakostnað, lögfræðikostnað og milliliðakostnað. 
 
7. Mismunandi möguleikar á endurgreiðslu lánsins til lánveitanda (þ.m.t. fjöldi, tíðni og upphæð afborgana ef 

einhverjar eru). 
 
8. Hvort mögulegt sé að flýta endurgreiðslu (skilyrði). 
 
9. Hvort meta þurfi eignina og hver skuli annast matið. 
 
10. Almennar upplýsingar um skattaívilnun vegna vaxta á lánum til húsnæðiskaupa eða aðra opinbera styrki, sem 

eru í gildi, eða upplýsingar um hvar hægt sé að fá frekari ráðgjöf. 
 
11. Lengd umhugsunartíma ef við á. 
 
12. Staðfesting á að stofnunin fari að reglunum og ábending um að afrit af reglunum sé fyrirliggjandi í 

stofnuninni. 
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II. VIÐAUKI 
 

STAÐLAÐ, EVRÓPSKT UPPLÝSINGABLAÐ 
 

Þessar stöðluðu upplýsingar eru óaðskiljanlegur hluti valfrjálsu starfsreglnanna um upplýsingar um lán til húsnæðiskaupa, sem skal 
veita áður en samningur er gerður, en afrit af þeim fæst hjá lánveitendum. 

 
 

Efni Lýsing 

Upphafstexti „Þetta skjal felur ekki í sér lagalega bindandi tilboð. 

Upplýsingarnar eru gefnar í góðri trú og eru áreiðanleg framsetning á því tilboði sem lánveitandi 
myndi gera við núverandi markaðsaðstæður á grundvelli þeirra upplýsinga sem hafa verið veittar.
Þó skal tekið fram að upplýsingarnar geta breyst í samræmi við markaðsaðstæður. 

Þótt þessar upplýsingar séu veittar er lánveitandanum ekki skylt að veita lán.“ 

1. Lánveitandi  

2. Lýsing á láninu Í þessum lið skal veita stutta en skýra lýsingu á láninu. 

Taka skal skýrt fram hvort um er að ræða veð í fasteign eða aðra sjálfskuldarábyrgð sem er almennt
notuð. 

Taka skal skýrt fram hvort lánið, sem er í boði, sé vaxtagreiðslulán til húsnæðiskaupa (þ.e. einungis
eru greiddir vextir á lánstímanum og lánið greitt með eingreiðslu í lokin) eða afborganalán (þ.e.
vextir og afborganir eru greiddar af höfuðstól á lánstímanum). 

Taka skal skýrt fram hvort skilmálar láns til húsnæðiskaupa séu háðir því að neytandinn leggi fram
ákveðna upphæð (e.t.v. tilgreind sem hlutfall af virði fasteignar). 

Taka skal skýrt fram hvort skilmálar láns til húsnæðiskaupa séu háðir ábyrgð þriðja aðila. 

3. Nafnvextir (tegundir vaxta og 
lengd binditíma) 

Í þessum lið skal veita upplýsingar um lykilskilyrði láns til húsnæðiskaupa — nafnvextina. Í 
lýsingunni skal taka nákvæmlega fram hvernig nafnvextirnir munu breytast, þ.m.t. endurskoðunar-
tímabil, læst tímabil og tengd refsiákvæði, vaxtabil og vaxtaþak o.s.frv. 

Í lýsingunni skal koma fram: 

— hvort breytilegu vextirnir séu vísitölutengdir, og 

— nákvæmar upplýsingar um vísitölutengingu ef við á. 

4. Árleg hlutfallstala kostnaðar 
(APRC) sem grundvallast á inn-
lendum reglum eða gildandi 
hlutfallstölu (ef við á) 

Ef ákvæði um árlega hlutfallstölu kostnaðar eru ekki í innlendum lögum skal nota samsvarandi
hlutfallstölu. 

5. Lánsupphæð og gjaldmiðill  

6. Lánstími  

7. Fjöldi og tíðni afborgana (getur 
verið breytilegt) 

 

8. Upphæð hverrar afborgunar af af-
borganaláni (getur verið breytilegt) 

 

9. Gildir eingöngu um vaxtagreiðslu-
lán til húsnæðiskaupa: 

— upphæð hverrar, reglubund-
innar vaxtagreiðslu 

— upphæð hverrar reglubund-
innar greiðslu 

Lánveitandinn skal gefa upp raunupphæð fyrir eftirfarandi eða dæmi þar um: 

a) hverja reglulega vaxtagreiðslu í samræmi við tíðni greiðslnanna (sjá 7. lið) 

b) hverja reglulega greiðslu í samræmi við tíðni greiðslnanna (sjá 7. lið) 

Gefa skal viðvörun, eftir því sem við á, ef afborganirnar nægja ekki til að greiða niður láns-
fjárhæðina. 

Ef lánveitandi leggur fram endurgreiðsluáætlun í tilteknum hluta tilboðsins skal koma skýrt fram
hvort tilboðið sé bundið því að neytandinn samþykki þá endurgreiðsluáætlun. 
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Efni Lýsing 

10. Frekari lántökukostnaður eftir því 
sem við á. 

Gefa skal yfirlit yfir lántökukostnað sem neytandanum er gert að greiða við lántökuna. 

Gefa skal upp mat á kostnaðinum ef lánveitandi stýrir þessum kostnaði beint eða óbeint. 

Ef við á skal taka skýrt fram ef greiða ber kostnaðinn, óháð því hvort umsókninni um lán til 
húsnæðiskaupa er synjað eða hún samþykkt. 

Slíkur kostnaður nær t.d. til: 

— umsýslukostnaðar, 

— greiðslu til lögfræðinga, 

— mats á fasteign. 

Taka skal skýrt fram ef tilboðið er bundið því að neytandinn fái þessa þjónustu hjá lánveitandanum 
(að því tilskildu að það sé heimilt samkvæmt innlendri löggjöf). 

4511. Frekari endurtekinn kostnaður 
(ekki í 8. lið) 

Þessi skrá skal t.d. fela í sér: 

— tryggingu gegn greiðslum í vanskilum (atvinnuleysi/andlát), 

— brunatryggingu, 

— eigna- og innbústryggingu. 

Taka skal skýrt fram ef tilboðið er bundið því að neytandinn fái þessa þjónustu hjá lánveitandanum
(að því tilskildu að það sé heimilt samkvæmt innlendri löggjöf). 

12. Flýtt endurgreiðsla Lánveitandi skal gefa upplýsingar um: 

— möguleika og skilmála þess að flýta endurgreiðslu, 

— þ.m.t. upplýsingar um gjald ef um það er að ræða. 

Ef ekki er hægt að tilgreina gjaldið á þessu stigi skal veita upplýsingar um að greiða beri fjárhæð
sem er nægileg til þess að mæta þeim kostnaði sem lánveitandinn verður fyrir við viðskiptin. 

13. Innri kvartanakerfi Nafn, heimilisfang og símanúmer tengiliðar. 

14. Lýsandi tafla yfir niðurgreiðslu 
láns 

Lánveitandi skal leggja fram töflu með lýsingu og samantekt á niðurgreiðslum lánsins sem felur í 
sér m.a.: 

—  mánaðarlegar eða ársfjórðungslegar greiðslur (ef um þær er að ræða) fyrsta árið, 

— árlegar fjárhæðir á lánstímanum eftir það. 

Í töflunni skulu vera upplýsingar um: 

—  endurgreiðslu af höfuðstóli, 
—  vaxtafjárhæð, 

—  eftirstöðvar höfuðstóls, 

—  upphæð hverrar afborgunar, 

—  summu höfuðstóls og vaxta. 

Koma skal skýrt fram að taflan sé einungis lýsandi og í henni skal koma fram viðvörun ef fyrir-
hugað lán til húsnæðiskaupa hefur breytilega vexti. 

15. Skuldbinding um að hafa banka- og 
launareikning hjá lánveitanda. 

 

 
 


