
Eftirfarandi gögnum þarf að skila inn fyrir greiðslumat hjá Ergo – ef meta á hjón eða sambúðarfólk þarf að skila inn fyrir 
báða aðila 

Undirrituð beiðni/umboð um skuldastöðuyfirlit – eyðublað fær viðskiptavinur hjá Ergo. 

Skattskýrsla síðasta árs  - sótt á  www.skattur.is eða frá löggiltum endurskoðanda. 

Staðfestingu á tekjum síðustu þriggja mánaða, afrit af launaseðlum (sótt í netbanka) eða staðgreiðsluyfirlit - sótt á www.skattur.is 

Síðasti álagningarseðill skattstjóra - sótt af www.skattur.is 

Afrit af síðasta greiðsluseðli allra lána umsækjanda – sótt í netbanka undir „Rafræn skjöl“ 

Yfirlit frá innheimtumanni ríkissjóðs um skuldastöðu – sótt á www.skattur.is eða senda beiðni á netfangið fyrirspurn@tollur.is  

Veðbókarvottorð allra fasteigna í eigu viðskiptavinar. Ergo getur aflað gegn gjaldi, sbr. gjaldskrá. 

Ef umsækjandi er í eigin rekstri: 

Yfirlit úr staðgreiðsluskrá fyrir síðustu 2 árin – sótt á www.skattur.is 

Ef umsækjandi fær meðlag eða bótagreiðslur: 

Upplýsingar um bætur – sótt á www.skattur.is  

Ef leiguhúsnæði: 
Upplýsingar um húsaleigutekjur ef við á 
Upplýsingar um húsaleigu ef við á 
Ef húsaleigubætur – afrit af húsaleigusamningi 

Upplýsingar um umsækjanda: 

Nafn umsækjanda: 

Kennitala: Netfang: Sími: 

Nafn maka/sambúðaraðila: 

Kennitala: Netfang: Sími: 

Fjöldi barna á framfæri: Fjöldi barna í leikskóla/dagvist: 

Fjöldi barna í frístundaheimili eftir skóla: Fjöldi barna í skólamáltíð: Fjöldi bíla í rekstri: 

 Ég lýsi/við lýsum því yfir að framangreindar upplýsingar eru réttar. 

Staður: Dagsetning: 

Undirskrift og kennitala umsækjanda 

Vakin er athygli á því að útreikningur á greiðslubyrði 

óverðtryggðra bílalána og bílasamninga miðast við vaxtakjör 

eins og þau eru þegar greiðslumatið er gert.  

Greiðslubyrði óverðtryggðra lána og samninga er með breytilega 

vexti og geta þeir verið mismunandi eftir því hver vaxtakjörin eru 

hverju sinni og ef mikil hækkun verður á vaxtakjörum, svo sem í 

kjölfar hækkunar á stýrivöxtum Seðlabanka Íslands, getur 

greiðslubyrði lánsins hækkað umtalsvert. Óverðtryggðum lánum og 

samningum með breytilega vexti fylgir sú áhætta að greiðslubyrði og 

heildargreiðslur geta á láns-/samningstímanum orðið talsvert hærri 

en greiðslumatið og yfirlit um framtíðargreiðslur gera ráð fyrir. 

Viðskiptavinum er bent á að nota mismunandi vaxtaforsendur í 

reiknivélum á vefnum til þess að glöggva sig nánar á áhrifum 

vaxtahækkana.  

Vakin er athygli á því að greiðslumat vegna verðtryggðra 

bílalána og bílasamninga tekur ekki tillit til verðbólgu eða 

breytingar á vöxtum á láns-/samningstímanum. 

Greiðslubyrði verðtryggðra lána og samninga er háð breytingum á 

vísitölu neysluverðs til verðtryggingar sem mælir verðlagsbreytingar. 

Ef verðlag hækkar, geta mánaðarlegar greiðslur verðtryggðra lána 

og samninga orðið talsvert hærri en greiðslumatið og yfirlit um 

framtíðargreiðslur sýnir. Einnig getur höfuðstóll verðtryggðra lána og 

samninga hækkað á láns-/samningstímanum þótt greitt sé af 

lánunum/samningnum mánaðarlega. Séu vextir verðtryggðra lána og 

samninga breytilegir hafa breytingar á vaxtakjörum, svo sem í kjölfar 

stýrivaxtahækkunar Seðlabanka Íslands einnig áhrif á greiðslubyrði. 

Verðtryggðum lánum og samningum fylgir því sú áhætta að bæði 

höfuðstóll lánsins/samningsins, greiðslubyrði og heildargreiðslur 

geta á láns-/samningstímanum orðið talsvert hærri en greiðslumatið 

og greiðsluyfirlit gera ráð fyrir. Viðskiptavinum er bent á að nota 

mismunandi verðbólguforsendur á reiknivélum á vefnum til að 

glöggva sig nánar á áhrifum verðlagshækkana.  

Undirskrift og kennitala umsækjanda 

 

Gögn og undirrituð umsókn sendist á netfangið 

greidslumat@ergo.is 

EY-7935 - 4.1.2018 

Umsókn um greiðslumat

http://www.skattur.is/

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	nafn: 
	kennitala: 
	netfang1: 
	sími1: 
	nafnmaka: 
	kennitalamaka: 
	netfang2: 
	sími2: 
	fjöldibarna: 
	leikskoli: 
	fristundaheimili: 
	skolamatur: 
	bilar: 
	stadur: 
	dagsetning: 


