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Umsókn um stöðu umboðsmanns (e. agent/proxy).

1.0 Umsækjandi

1.1. Ýtarlegar upplýsingar um umsækjandann (verða ekki birtar á lista umboðsmanna,
nema ef formið undir lið 2.7. er skilið eftir autt).

Fullt nafn _______________________________________
Fullt nafn umboðsmanns, raunverulegs eiganda og
framkvæmdastjóra, ef um fyrirtæki er að ræða.

Kennitala: _______________________________________
Raunverulegt heimil-
isfang:

_______________________________________

Heimilisfang skrifstofunnar þar sem starfsemin fer í raun og
veru fram.

Gata, húsnr. _______________________________________
Bær: _______________________________________
Póstnúmer, fylki ef
við á.

_______________________________________

Land: _______________________________________
Farsímanúmer _______________________________________
Netfang (email): _______________________________________

Sönnun á tilvist umsækjanda verður að fylgja umsókn ef umsækjandi hefur ekki íslenska
kennitölu. Til dæmis: mynd af viðkomandi haldandi á opnu vegabréfi sínu, sem verður
að vera læsilegt og gilt, opinbera skráningu fyrirtækis, ásamt tengiliðum, eða sambæri-
legt. Umsækjandi samþykkir að ISNIC staðreyni og geymi gögnin.
Fyrirtækjaskráningar frá löndum/eyjum, sem ekki leyfa starfsemina í viðkomandi landi
(e. offshore registration) eru ekki teknar gildar.

1.2. Ofangreindur aðili sækir hér með um að gegna stöðu umboðsmanns rétthafa .is-léna
(e. agent/proxy) og verða skráður sem slíkur á vef ISNIC og samþykkir jafnframt eftir-
farandi skilmála og skilyrði fyrir skráningu léna hjá ISNIC.

2.0 Skyldur umboðsmanns

2.1. Umboðsmaður annast m.a. skráningu .is-léna fyrir hönd viðskiptavina sinna og ber
ábyrgð á:

• að tengiliðaupplýsingarnar sem gefnar eru upp séu sannar og tæmandi,

• að skráning léns í samræmi við lög íslensk nr. 54/2021 og skráningarreglur ISNIC á
hverjum tíma.
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2.2. Umboðsmanni er skylt að hafa samvinnu við þar til bær íslensk stjórnvöld innan
marka íslenskra laga.

2.3. Umboðsmanni er skylt að bregðast skjótt (innan þriggja daga) við tilkynningum um
misnotkun tengdum .is-lénum, sem umboðsaðili er skráður fyrir, mótteknum og sendum
beint til umboðsmanns, eða af ISNIC á netfang umboðsmanns og tilgreint er í lið 1.1.

2.4. Umboðsmaður skal upplýsa viðskiptamenn sína um skilmála ISNIC og að ISNIC
áskilur sér rétt til að loka lénum sem eru skráð með ófullnægjandi, röngum eða villandi
samskiptaupplýsingum. Það er á ábyrgð umboðsmanns að viðhalda réttum
tengiliðaupplýsingum á .is-lénum sem hann skráir.

2.5. Umsækjandi verður skráður á lista umboðsmanna á vef ISNIC.

2.6. Umboðsmanni er heimilt að skrá sitt NIC-auðkenni fyrir tengiliði léns.

NIC-auðkenni
umboðsmanns:

_______________________________________

2.7. Hér fyrir neðan skal rita inn upplýsingar sem birtar verða á lista umboðsmanna á vef
ISNIC (isnic.is). Skylt er að birta nafn og netfang. Ef neðangreint form er skilið eftir autt
þá verða upplýsingarnar frá lið 1.1. birtar.

Nafn umboðsmanns _______________________________________
Götuheiti og húsnúmer _______________________________________
Bær/borg: _______________________________________
Ríki og póstnúmer: _______________________________________
Land: _______________________________________
Sími: _______________________________________
Tölvupóstur (email) _______________________________________
Vefsíða (URL). _______________________________________

3.0 Þjónustugjald

3.1. Umsækjandi samþykkir að greiða árlegt þjónustugjald samkvæmt gjaldskrá ISNIC.
Sjá https://www.isnic.is/en/payments/tariff

3.2. Umboðsmaður missir stöðu sína án frekari fyrirvara ef árlegt þjónustugjald er ekki
greitt innan 30 daga frá gjalddaga.

4.0. Trúnaður

4.1. Umboðsmaður skal gæta trúnaðar um samskipti sín við ISNIC og er óheimilt að
framselja réttindi sín til þriðja aðila án skriflegs samþykkis ISNIC.

5.0. Uppsögn og ljúking þjónustu.

5.1. Umboðsmaður getur sagt upp hlutverki sínu hvenær sem er með hæfilegum fyrir-
vara. Þjónustugjaldið er óafturkræft. Uppsögn skal vera skrifleg og send með tölvupósti
á aðalnetfang ISNIC.

5.2. Uppfylli umboðsmaður ekki skyldur sínar og hefur ekki bætt úr umkvörtunum IS-
NIC, eða rétthafa léns, innan 30 daga frá skriflegri tilkynningu, áskilur ISNIC sér rétt til
að segja umboðsmanni upp stöðu sinni og fjarlægja hann af vef ISNIC þegar í stað og án
endurgreiðslu þjónustugjaldsins.
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5.3. Ef um er að ræða uppsögn umboðsmanns, af hvaða tilefni sem er, t.d. vegna andláts
eða gjaldþrots, fá öll lén í umsjón hans “læsta” stöðu í skráningarkerfi ISNIC þar til nýr
rétthafi eða nýr umboðsmaður hefur verið skráður í hans stað.

5.4. Umboðsmaður skal eftir atvikum veita ISNIC nauðsynlegar upplýsingar sem hann
hefur í sinni vörslu (nafn, símanúmer og netfang) fyrir hvert .is-lén til að auðvelda
rétthafaskipti til nýs rétthafa (e. new registrant) sem umboðsmaður hefur áður verið
skráður fyrir.

5.5. Lén sem ekki næst að skrá yfir á nýjan rétthafa/greiðanda 30 dögum frá uppsögn
umboðsmanns fá stöðuna „óvirk“ í skráningarkefi ISNIC og eyðast sjálfkrafa verði þau
ekki virkjuð/endurnýjuð fyrir lok gildistíma lénsins.

5.6 Umboðsmaður skal upplýsa viðskiptavini sína um þessa skilmála.

Vinsamlega sendið umsóknina með tölvupósti á aðalnetfang ISNIC. Greiða þarf þjónus-
tugjaldið áður en umsókn er tekin til afgreiðslu.

ISNIC
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