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Efni: Umsögn um efni frumvarps tii laga um neytendalán, þskj. 1137, 704. máS.

Undirrituðum lögmönnum hefur verið falið af fyrirsvarsmönnum Otlána -  samtaka 
fjármálafyrirtækja án umsýslu fjármuna annarra að rita umsögn um ofangreint frumvarp í 
tilefni af fyrirhugaðri setningu nýrra laga um neytendalán. Umbjóðandi okkar eru samtök 
svokallaðra smálánafyrirtækja sem hafa það markmið eitt að vera málsvari fyrirtækjanna og 
stuðla að samkeppnishæfum starfsskilyrðum þeirra á íslenskum fjármálamarkaði.

Þetta er í þriðja sinn sem samtökin eða aðildarfélög þess senda inn umsögn um fyrirhugaða 
lagasetningu sem ætlað er að taka á starfsemi smálánafyrirtækja. Fyrstu umsagnirnar voru 
sendar af smálánafyrirtækjunum Kredia og Hraðpeningum í nóvemberlok 2010 vegna 
frumvarps að lögum um starfsemi smálánafyrirtækja o.fl. sem efnahags- og viðskiptaráðherra 
hugðist leggja fram. Fór svo að frumvarpið var ekki iagt fram á Alþingi. Þann 6. maí 2011 
sendu samtökin umsögn sína um efni frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 121/1994 
um neytendalán. Frumvarpið náði ekki fram að ganga og hlaut ekki afgreiðslu að lokinni 
meðferð hjá efnahags- og viðskiptanefnd þingsins.

I. Almennt
Starfsemi smálánafyrirtækja er í grunninn afar einföld og felst í stuttu máli í því að veita 
viðskiptavinum peningalán að fjárhæð kr. 10.000,- til kr. 100.000,-. í upphafi getur 
viðskiptavinur aðeins fengið lánaðar kr. 10.000,- og ef hann hefur greitt lánið til baka býðst 
honum að taka lán að fjárhæð kr. 20.000,- o.s.frv. Samanlögð lántaka getur þó aldrei numið 
hærri fjárhæð en kr. 100.000,-. Lánin eru veitt til 30 daga í senn og eru þau alfarið 
fjármögnuð með eigin fé fyrirtækjanna sjálfra. Skilyrði fyrir lánveitingu er að viðskiptavinur sé 
lögráða, hafi skráð símanúmer, sé með tékkareikning hjá viðskiptabanka sínum, sé ekki á 
vanskilaskrá og hafi ekki fengið heimild til greiðsluaðlögunar. Allar nánari upplýsingar um 
starfsemina má finna á vefsíðu Útlána á www.samtokin-utlan.is.

Fram ti! þessa hafa fyrirtækin starfað á grundvelli laga um Ijarsölu á fjármálaþjönustu nr. 
33/2005 og hafa fyrirtækin í einu og öllu fylgt þeim skyldum sem lögin hafa sett þeim. Um 
þetta vísast m.a. til umsagnar efnahags- og viðskiptaráðuneytisins til Neytendasamtakanna, 
dags. 15. júní 2010 (fylgiskjal 1). Meðfylgjandi umsögn þessari eru fyrri umsagnir 
umbjöðanda okkar vegna þeirra lagafrumvarpa sem áður hafa legið fyrir Alþingi, ásamt 
fylgigögnum. Vísast til þeirra varðandi frekari upplýsingar um starfsemi smálánafyrirtækja, 
eftir því sem við á.
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II. Einstaka athugasemdir
Umbjóðandi okkar gerir eftirfarandi athugsemdir við fyririiggjandi frumvarp:

3. gr. frumvarpsins
í ákvæðinu eru þeir lánssamningar og tegundir lána sem sérstaklega á að undanskilja frá 
gildissviði laganna upptalin. Samkvæmt tilskípun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB um 
lánasamninga og neytendur (hér eftir nefnd Evróputilskipunin eða tilskipunin) falla 
fasteignalán og lán sem eru að lægri fjárhæð en 200 evrur ekki undir gildissvið 
tilskipunarinnar. Aðildarríkjum er frjálst að fella fleiri tegundir lánssamninga undir gildissvið 
landslaga er innleiða tilskipunina og í fyrirliggjandi frumvarpi er lagt til að svo verði gert og því 
nær frumvarpið einnig til fasteignalána og lána að lægri fjárhæð en 200 evrur. Umbjóðandi 
okkar gerir athugasemdir við að heimild til útvíkkunar á gildissviði laganna sé nýtt hvað 
varðar síðari lánin.

í frumvarpinu eru ýmsar auknar skyldur iagðar á lánveitendur, svo sem í tengslum við 
upplýsingagjöf, markaðssetnjngu og framkvæmd lánshæfismata, sem nánar verður vikið að 
síðar í umsögninni. Með þessum auknu skyldum mun kostnaður smálánafyrirtækja 
óhjákvæmilega aukast og í þeim tilvikum þar sem lánsprhæðin er óveruleg, svo sem undir 
200 evrum (kr. 32.000), gæti kostnaðurinn eínfaldíega orðið of mikill til að hægt sé að bjóða 
upp á slík lán, nema með hærri lántökukostnaði fyrir neytendur.

í dag er meðallánsfjárhæð fyrirtækja ínnan Otlána kr. 17.200, sem feíur í sér að stærsti hfuti 
lánanna er undir þeirri prhæð sem Evróputilskipunin undanskilur. Að mati umbjóðanda 
okkar ættu slík lán áfram að vera undanskilin gildissviði laganna enda erfitt að sjá að annað 
myndi fela í sér hagsbót fyrir neytendur.

Af ummælum efnahags- og viðskiptaráðherra í Fréttablaðinu þann 7. maí sl. má hins vegar 
ráða að tilgangurinn með þessu gæti verið sá að gera smáiánafyrirtækjum erfiðara um vik að 
stunda starfsemi sína. í viðtali fréttarinnar, sem bar yfirskriftina Koma böndum á smálánin, 
var ráðherra spurður hvort réttlætaniegt væri að banna starfsemi smálánafyrirtækja með öllu. 
Hann sagðist ekki viija ganga svo langt með eftirfarandi athugasemd; „Ég held aö það sé 
vænlegast að taka á þessu þannig að fella þetta undir lög um neytendalán. Svo getur 
maður velt því fyrir sér hversu ábatasamt það verður þá. “

Umbjóðandi okkar treystir því að jafnræðis- og sanngirnissjónarmiða verði gætt í hvívetna við 
setningu laga og reglugerða er snúa að starfsemi smálánafyrirtækja, enda nýtur þjónusta 
fyrirtækjanna mikilla vinsælda hjá stórum viðskiptamannahópi.

í e-lið 3. gr. segir að yfirdráttarheimiidir sem endurgreiða þarf innan eins mánaðar skuli vera 
undanþegnar gildissviði iaganna. Að mati umbjóðanda okkar skýtur það skökku við að 
undanþiggja slík lán á meðan lögin eiga að ná til smálána. Ekki verður séð að yfirdráttarlán til 
skamms tíma séu mjög frábruðin smálánum, a.m.k. hvað varðar lánstímann. Þess má þó 
geta að fjárhæðir yfirdráttarheimilda geta verið mun hærri en smálána, sem i dag eru öll að 
iægri fjárhæð en kr. 100.000 en eins og áður segir er meðailánsfjárhæðin kr. 17.200.
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6. gr. frumvarpsins
Ákvæðið hefur að geyma ströng fyrirmæli um uppiýsingagjöf tii neytenda. Samkvæmt 
ákvæðinu eiga nákvæmar upplýsingar um lántökukostnað, vexti o.fl. að birtast með áberandi 
hætti í öllum auglýsingum og kynningarefni lánveitanda. Umbjóðandi okkar telur þessar 
skyldur óþarfiega íþyngjandi, sérstaklega að teknu tiliiti tii þeirra lánsfjárhæða sem 
smálánafyrirtæki bjóða upp á. Fyrirsjáanlegt er að aukinn kostnaður sem verður þessu 
samfara, mun að einhverju leyti leggjast á neytendur.

7. gr. frumvarpsins
í ákvæðinu eru frekar strangar skyidur lagðar á lánveitendur til upplýsingagjafar áður en 
lánssamningur er gerður. Umbjóðandi okkar vill nota tækifærið og benda á að til þessa hafa 
smálánafyrirtæki lagt mikla áherslu á góða og nákvæma upplýsingagjöf til viðskiptavina 
sinna. Á heimasíðum félaganna má finna ítarlegar upplýsingar fyrir neytendur og munu 
þessar skyidur því falia vel að núverandi starfsemi féiaganna.

10. gr. frumvarpsins
Samkvæmt ákvæðinu ber lánveitendum alitaf að framkvæma svokallað lánshæfismat á 
neytanda áður en samningur um neytendalán er gerður, Þetta tekur tií ailra neytendalána. í 
þeim tilvikum sem lánsfjárhæð er hærri en kr. 1,000.000,» skal lánveitandi einnig framkvæma 
sérstakt greiðslumat á neytanda. Þetta hefur í för með sér að ávallt ber að framkvæma 
lánshæfismat þegar neytendaián eru veitt, þ.m.t. smáián.

Ekki er kveðið á um það í frumvarpinu með hvaða hætti lánshæfi skuli metið en samkvæmt 
Evróputilskipuninni er aðildarríkjum veitt frelsi til þess að ákveða slíkt sjálf. Á íslandi hefur 
lengi viðgengist að sérstakt greiðslumat sé framkvæmt við lántöku. Regiur um útfærslu slíkra 
mata eru því þekktar. Öðru máii gegnir um lánshæfismöt en hvergi í núgildandi iögum er að 
finna skilgreiningu á því hugtaki. í frumvarpinu og athugasemdum með því eru hins vegar 
iagðar ákveðnar línur um framkvæmd iánshæfismats, t.a.m. í i«iið 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins. 
Þar er hugtakið skilgreint með svofelldum hætti:

Mat lánveitanda á lánshæfi lántaka byggt á viöskiptasögu aðila á milli, upplýsingum 
um eignir, skuldir; gjöld, tekjur og upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni 
og lánstraust. Lánshæfismat felur ekki í sér greiðslumat nema slikt sé áskilið 
sérstaklega.

Má þvf segja að lánshæfismat sé mat lánveitanda á lánshæfi lántaka byggt á þeim atriðum 
sem talin eru upp í ákvæðinu.

I greinargerð með lagafrumvarpinu má finna eftirfarandi athugasemdir um 10. gr. 
frumvarpsins:

Lánshæfismat / skilningi frumvarpsins er viðtækara hugtak en greiðs/umat og getur 
tekið til huglægra þátta auk hinna hlutlægu, svo sem skilvisi og greiðslusögu. Þetta 
mætti orða sem svo, að með lánshæfismati sé leitast við að staöreyna greiðsluviljann 
en greiðslugetu með greiðslumati. Likt og ráða má af ákvæðinu er ástæðan fyrir 
tvískiptingunni einnig sú, að til grundvallar minni háttar lánum eða breytingum á eldri
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lánum getl einungls lánshæfismat talist fullnægjandi. Einnig er litið til þess, að 
lánshæfismat er i örri þróun með aukinni tölvuvæðingu og bættu aðgengi að 
áreiðanlegum upplýsingum, allt innan þeirra takmarkana sem 
persónuverndarsjónarmið setja.
í frumvarpinu er ekki tekin afstaða til stöðu lánssamninga þegar lánað er án þess að 
lánshæfismat fari fram, og greiðslumat, ef við á, eða ef lántaki hefur augljóslega ekki 
fjárhagslega burði til þess að standa I skilum með lánið. Dómstölum er látið eftir að 
móta framkvæmd á því sviði

Að mati umbjóðanda okkar er ful! þörf á því að skilgreina hugtakið lánshæfismat með betri 
hætti en gert er í frumvarpinu.

Samkvæmt 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins er ráðherra faiið að setja regiugerð um nánari 
framkvæmd lánshæfismats. Ekkert liggur fyrir um það með hvaða hætti slík reglugerð mun 
hljóma en orðalag ákvæðisins er frekar almennt og veitir ráðherra nokkuð viðtæka heimiid til 
frekari útlistunar. Þar sem lítið sem ekkert liggur fyrir um framkvæmd lánshæfismata á 
þessari stundu, er ekki tilefni tii þess að gera sérstakar athugasemdir við ákvæðið, aðrar en 
þær sem þegar hafa verið raktar.

III. Lokaorð
Meðfylgjandi þessari umsögn eru upplýsíngar sem virðuleg efnahags- og viðskiptanefnd 
óskaði eftir á fundi undirritaðra með nefndinni þann 7. mai sl. (fyígiskjai 7). Ef nefndin óskar 
eftir frekari upplýsingum hafa undirritaðir áhuga á að koma á fund nefndarinnar á ný til að 
skýra ofangreinda umsögn og svara spurningum er kunna að vakna.

Fylgiskjöl:
1. Bréf efnahags- og viðskiptaráðuneytisins til Neytendasamtakanna, dags. 15. júní 2010.
2. Drög að frumvarpi til laga um starfsemi smálánafyrirtækja o.fl.
3. Athugasemdir Hraðpeninga ehf. við frumvarpsdrög. dags. 24. nóvember 2010.
4. Athugasemdlr Kredia ehf. við frumvarpsdrög, dags. 25. nóvember 2010.
5. Umsögn Útlána um efni frumvarps til laga um breytingu á lögum um neytendalán, dags. 6. mai 2011.
6. Mikil og hröð skufdsetning -  rannsóknarverkefnl unnið af Jens Ivari Jóhönnusynl Albertssyni í maí 2011.

Samantekt úr rannsóknarskýrslu.
7. Staðreyndir um smálán -  samantekt Útlána að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþíngis.

Virðingarfyllst 
f.h. Útlána
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Fylg iskja i áf..

Neytendasamtökin 
Hverfísgötu 105 
101 Reykjavík

Efnahags- og viðskiftaráðuneytið

SðlvhóJsgdtu 7 150 Reykjavík 

sJml:S4S8800 brdfasímf:5H H6Í 
pnsrur@cvr.is evris

Reykjavfk 15. |úní 2010 
Tílv : EVR ] 0010023/3J 2

Efni: Srrts-Mn,

Vísað er til bréfs Neytendasamtakanna, dags. 29. desember 2009, og ítrekunar þess með bréfí dags.
27. ma( 2010, ura svokölluð sms-lán.

Á undanfomum mánuðum hefur staðið yfír í efhahags- og viðskiptaráðuneytinu skoðun á því hvort og 
þá með hvaða hætti skuli brugðist við starfsemi þeiira fyrirtækja sem bjóða upp á svoköHuð smálán. 
Einkum hefur verið skoðað hvort rétt sé, og fært, að banna starfsemina eða hvort gera eigi fyrirtækin 
sem starfsemina stunda leyfis- eða ski'áningarskyld.

Þótt ráðuneytið taki heilshugar undir fi’amkomna gagmýní á fyrirtækin þykir því vandséð að starfsemi 
þeirra verði bönnuð. Nægir hér að vísa til aíþjóðlegra skuldbindinga sem ísland hefur gengist undir 
með aðild sinni m.a. að EES-samningnum, sem lögleiddur er hér á landi með lögum um Evrópska 
efiiahagssvseðið nr. 2/1993 og írelsis til að stunda atvinnu, sbr. 75. gr. Stjómarskrá lýðveldisins 
íslands, nr. 33/1944. í þessu sambandi er eirrnig rétt að vekja athygli á þvf að starfsemi sem þessi er 
heimiluð i nágrannarfkjunum enda lúta þau sambærilegu regluverki og gildir hér á landi.

Þau fyrirtæki sem bjóða upp á umrædd lán, falla undir lög um f  arsölu á fjármálaþjónustu, nr. 
33/2005. Með lögunum era innleiddar tílteknar tilskipanir Evrópusambandsins en skv. L gr. Jaganna 
gilda þau um fjarsölusamninga um Qármálaþjónustu og markaðssetningu sem miðar að slikum 
samningum. Kjami laganna lýtur að upplýsingaskyldu í þágu neytenda, sbr. II. kafli laganna, en 
hvorki er f þeim né i umrseddum tilskipunum kveðið á um leyfisskyidu þjónustuveitenda.

Jafhvel þótt vilji stœði til að gera starfsemi smálánafyrirtækja lejÆsskylda og láta hana játa strangara 
eftirliti, t.d. með þvf að felia hana undir lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, þá virðist regluverk 
Evrópusambandsins setja því skorður. Samkvæmt þeim lögum er veiting átlána sem fjármögnuð eru 
raeð endurgreiðanlegum ^ármunum frá aJmenningi leyfisskyld starfsemi. Smálán eru ekki 
ijármögnuð með þessum hsetti. Fyrirkomulagið samkvæmt lögum nr. 161/2002 er til samræmis við 
tilskipun Evrópusambandsins 2006/48/EB um stofhun ogrekstur lánastofhana,

Þá fær ráðuneytið ekki séð að skráningarskylda íyrirtækja sem stunda smálánastarfsemi, t.d. til 
Fjármálaeftirlitsins, myndi raikíu breyta varðandi starfsemi þeirra sem slíka. Skráningarskylda myndi 
fyrst og fremst gera það að verkura að Ijóst væri hverjir standa að baki fyrirtækjunura.

Að framansögðu má sjá að örðugt er að bregðast við starfsemi smáiánafyrirtækja. Fyrirtækin starfa 
samkvæmt íögum nr. 33/2005 og virðast uppfylla skilyrði laganna um uppiýsingaskyldu til neytenda.

mailto:pnsrur@cvr.is


Skilmálar fyrirtækjanna eru, þegar í uppfaafi, Ijósir neytendura. Þeir bera með sér hinn grfðarlega háa 
lánskostnað, Ráðuneytinu virðist því sem treysta verði á dómgreind neytenda. Hér geta 
Neytendasamtökin vissulega gegnt Jykilhlutverki. Þá er ástæða til að nefna að sú starfsemi sem hér 
um ræðir sætír ekki einokun, þ.e. sé það ætíun neytenda að verða sér úti um lánsfé þá eru ýmsar aðrar 
leiðir færar í þeim efhum.

Að endingu þakkar ráðuneytið Neytendasamtökunum eríndið og biðst um Ieið velvirðingar á drætti á 
svörum.



Fylgiskjal ftr.

Frumvarp til laga
um starfsemi smálánafyrirtækja, o. fl.

LKAELI 

Gildissvið og orðskýringar.

l.gr.

Giídissvið.

Lög þessi gilda um starfsemi smálánafyrirtækja hér á landi.

Með starfsemi smálánafyrírtækja er átt við þá starfsemi sem felst í að kynna, bjóða eða 

veita einstakiingum lán, allt að einni miiljón króna, og án tillits til þess hvemig lánveitingin 

fer að öðru leyti fram. j '

2. gr.
Ófi'ávikjanleiki.

Öheimilt er að víkja frá ákvæðum lagaþessara með samningi efþað íéiðir til lakari stöðu 

víðskiptamanns.

3. gr. ,

. = Orðskýringar. ’’

í lögum þessum er merkihg eftirfarahdj hugtaka sem hér segir:

1. SmálánajynrtœkiiÉitivlitsskyldur aðili sem stundar starfsemi samkvæmt ákvæðum Iaga 

þessara.

2. Smálán: Lán allt að einni milljóri króna, sem smálánafyrirtæki kynnir, býður eða veitir

einstaklirigum, :: v ‘'v j1 j y.:

3. ViðsMptamaðnr: Eiristaklingur sem smálánafyrirtæki kynnír, býður eða veitir smálán.

' M: í 4. gr.

Statfsemi imdanþegin lögiinum.

Lög þessi taka ekki til útlána lánastofhana skv. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 161 /2002 um 

fjármálafyrirtæki.

II. KAFLL 

Starfsleyfí.

5.gr.

Statfsleyfisveitandi,

Fjármálaeftirlitið veitir smálánafyrirtæki starfsleyfí samkvæmt lögum þessum og er 

öðrum en þeím sem hlotið hafa slíkt starfsleyfi óheimilt að kynna, bjóða eða veita smáíán. 

Smálánafyrírtæki er heimilt að hefja starfsemi þegar starfsleyfí Fjármálaeftírlitsins hefur verið 

veitt.

Ágreiningur um það hvort starfsemi falli undir ákvæði laga þessara skal borinn undir 

stjóm Fjármálaefíirlitsins. Niðurstaða hennar er endaníeg á stjómsýslustigi.



6. gr.

Umsókn.

Umsókn um starfsleyfi skal vera skrifleg og henní skulu íylgja*

1. Nafft, kennitala, hlutafé og lögheimili umsækjanda.

2. Samþykktir umsækjanda.

3. Upplýsingar um starfsskipulag þar sem m.a. komi firam uppíýsingar um hvemig 

fyrirhugaðrí starfsemi verði sinnt.

4. Upplýsingar um innra skipulag fyrirtækisins, þ.m.t. eftirlits- og starfsreglur.

5. Viðskipta- og rekstraráætiun þar sem m.a. komi fram fyrirhugaður vöxtur og 

«PPbygging eigin Qár.

6. Upplýsingar um stofhendur og hluthafa, sbr. VI. kafla laga um fjármálafyrirtæki.

7. Upplýsingar um stjómarmenn, framkvæmdastjóra'ógáðra stjómendur.

8. Staðfesting endurskoðanda á innborgun hlutafján *

9. Upplýsingar um náín tengsl fyrirtækisins við.Mnstaklinga eða lögaðila, sbr. 18. gr. laga

um Qármálafyrirtæki. ;

10. Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.sem Fjármáláeftirlitið ákVeður.' ; :;

|i: 7, gr.

Veiting starfsleýfís. ':\ \\ £ .: ■■:: I

Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um veitingu starfsleyfíá ;skal tílkýtóit uriisækjanda skriflega 

svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en þremur mánuðum eftir áð fiillbúin umsókn barst. 

Fjármálaeftirlitið skal tilkynna umsækjanda um það þegar iimsókn telst fullnægjandi.

'■; j; 'jj.. 8. gr. i . ;.;

: : ■: i ty n jm s tœ fs le y fís . ']\\\ \r "■■'

Fullnáégi umsókn um starfsleýfi .ekki skilyrðum laga þessara að mati Fjármálaeftirlitsins 

skal umsótöiinni synjað. |:!ý:

Synjun Fjármálaeftirlitsins á umsókn skal rökstudd og tilkynnt umsækjanda innan þriggja 

mánaða frá móttöku fullbúinnar umsóknar. Sýnjun skal þó alltaf hafa boríst umsækjanda sex 

mánuðum frá móttöku umsóknar.

9. gr.

Sfa'áyfír veitt starfsleyfi.

Fjármálaeftiríitið skal halda skrá, skrá um smálánafyrirtæki, yfír þá sem hlotið hafa 

starfsleyfí skv. 5. gr.

Eftirfarandi atriði skulu a.m.k. skráð;

1. Nafn, kennitaJa og lögheimili smálánaíyrirtækis.

2. Útgáfúdagur starfsleyfis.

3. Nðfii, kennitölur og heimili stjómarmanna og framkvæmdastjóra, þegar við á.

AÍIar breytingar varðandi atriði sem skráð eru í skrána skulu tilkynntar Fjárroálaeftiríitinu 

eins fljótt og unnt er og eigi sfðar en einum mánuði eftir að þær hafa verið ákveðnar.

Uppfærð skrá um smálánafyrirtæki skal vera aðgengileg á vefsíðu Fjármálaeftirlitsins.



10. gr.

Afturkölhm starfsleyfis.

FjármálaeftirHtið getur afturkaliáð starfsleyfi smálánafyrirtækis f heild eða að hluta:

1. Hafí fyrirtækið fengið starfsleyfíð á grundvelli rangra upplýsinga eða á annan 

öeðlilegan hátt,

2. fullnægi fyrirtækið ekki ákvæðum laga þessara um hlutafé eða eigið fés

3. nýti íyrirtækið ekki starfsleyfið innan tólf mánaða frá því að það var veitt, afsali sér 

ötvírætt leyfinu eða hætti starfsemi i meira en sex mánuði samfellt,

4. fullnægi hluthafar, stjómarmenn og stjómendur fyrirtækis ekki hæfísskilyrðum skv. 14.

gr*>
5. sé um að ræða náin tengsl smálánafyrirtækis Við einstaklinga eða lögaðila með þeim 

hætti sem um getur í VI. kafla laga um fjármáiafyiiiiiæki,

6. bijjöti fyrirtækið að Öðru leyti alvarlega eða ftrekíað gegn lögum þessum, reglugerðum 

eða reglum settum samkvæmt þeim, samþykktum eða gegn skilyrðum starfsieyfís.

Áður en til afturköllunar kemunskv. 1. mgr. skal fyrirtækinu yeittur hæfílegur frestur til 

úrbóta sé unnt að koma þeim við að mati. Fjármálaeftirlitsins.

IH. KAFliI . l'fe-
;, - Stofnun. ’'''; j

11.gr.

Búsetuskilyrði'

Einungis einstaklingár og Íögaðilar • = þúsettir hér á jlandi geta verið stofnendur 

smálánafyrirtækis. ]j

Rfkisborgarar og lögáðiiar annarra ríkja ínnan Evröþska efnahagssvæðisins og 

aðildarrikja jFrfýiefsÍUnarsamtaka iEvrópu svo og Færeyingar og lögaðilar í Færeyjum eru 

undanþegnir búsetuskiíyrÖum 1. •írigr. EfhahágS“: pg viðskiptaráðherra er heimilt að veita 

ríkisborgurum annarra rfkj á söm u undanþágu. ": í' V =

'i2.gr.

Reksiratform.

Smálánafyrirtæki skál starfa sem hlutafélag.

Um eignarhluti f smáiánafyrirtæki fer skv. VI. kafla laga um fjármálafyrirtæki nr. 

161/2002. : v

Um ársreikning, endurskoðun og samstæðureikningsskil smálánafyrirtækis fer skv. XI. 

kafla laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, eftir þvf sem við á.

13.gr.

Hlutqfé.

Hlutafé smálánafyrirtækis skal að iágmarki nema 1 milijón evra.

Sé hlutafé skráð í íslenskum krónum skal miða við opinbert viðmiðunargengi (kaupgengi) 

eins og það er skráð hverju sinni.

Fjármálaeftirlitinu er heimilt að setja nánari regiur samkvæmt þessari grein.



14. gr.

Hœfisskityrði'

Um hæfisskilyrði stofhenda, stjómarmanna og framkvæmdastjóra fer samkvæmt VII. 

kafla laga um fjármálafyrirtæki, eftir því sem við á.

Sé ekki á annan veg fýrir mælt í lögum þessum gilda ákvæði VIL kafla laga um 

Qármálafyrirtæki um stjóm og starfsmenn smálánafyrirtækis.

IV* KAFLI 

StarfsemL
15.gr.

Álmenn ákvæðl

Um starfsemi smálalánafyrirtækja gilda ákvæði lagaiim fjarsölu á fjármálaþjónustu og 

laga um neytendalán, enda sé ekki á annan veg mælt ílögum þessum*

16- gr.
. Stœfshœttirj ■:[ "

Smálánafyrirtæki skal starfa í samræmi :við eðlilegá og heilbrígða státfshætti og venjur á 

fjármálamarkaði. ■!.:::;/

Smálánafyrirtækjum ber að fyígja viðurkemidum iéiðbeiningum jiinp stjómarhætti 

fyrirtækja. í því skyni skulu þau m.a. birta árlega yfírlýsiiigu um stjórnárh^tti fyrirtækisins í 

sérstökum kafla í ársreikfiingi íeða ársskýrslu og gera gféin fyrir stjómarháttum sínum á 

vefsíðu fyrirtækisins v og birta þár yfirlýsingu j:.. um stjómarhætti sína. 

Að öðru leyti setur Fjármálaeftirlitið reglur uni hyað teljast eðliiegir og heilbrigðir starfshættir 

smálánafyrirtækja samkvæmtiipgumþessum. ::

Smáiánafýi'irtæki skal tilgreiná ávefsíðu nöfii og hlutfallslegt eignarhald allra þeirra sem 

eiga 5% eðástærri hlut f fynrtækinú.;

‘H j. : : 17. gr.
Lánvéitingan

Áður en smálánafyrirtæki veitir viðskiptamanni lán skal það láta fara fram mat á 

greiðslugetu viðkomandi og skjalfesta niðurstöður þess.

Ekki er heimilt að veita lán tií viðskiptamanns sem:

1. erólögráða,

2. ekki er §ár síns ráðandi,

3. hefiir meðalatvinnutekjur síðast liðna tólf mánuði undir lægstu atvinnuleysisbótum,

4. gengið hefur frá samningi um sértæka skuldaaðlögun á síðustu tólf mánuðum, samkvæmt 

samkomulagi um verklagsreglur um sértæka skuldaaðlögun á grundvelli laga um aðgerðir 

í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins,

5. hefur hafið greiðsluaðlögunarumleitan eða iokið samningi um greiðsluaðlögun 

samkvæmt lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga eða nauðasamningi til 

greiðsluaðlögunar samkvæmt X. kafla a. laga um gjaldþrotaskipti ofl.

Mat á greiðslugetu skal endurskoðað regluiega og eigi sjaldnar en á sex mánaða fresti. 

Smálánafyrirtæki er heimilt að taka gjald fyrir gerð slíks mats. Gjaldið má hæst nema 1% af



Iáns§árhæð fyrsta lánssamnings sem gerður er á milli smálánaíyrírtækis og viðskiptamanns 

eftir gerð matsins.

Óheimilt er að greiða út lán tii viðskiptamanns fyrr en 48 kiukkustundir eru liðnar frá 

samþykkt lánsumsóknar. Um rétt lánþega tii að falla frá samningi fer eftir ákvæðum iaga um 

fjarsölu á fjármálaþjónustu.

Móttakaog afgreiðsia umsókna um smáián erheimil frá kl. 9:00 til ki. 17:00 hvem virkan 

dag. Virkir dagar teljast mánudagar til laugardaga, nema þeir dagar sem bera upp á almennan 

frfdag.

Um vaxtakjor smálána fer skv. 4. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu.

Auk vaxta er smálánafyrirtæki heimilt að taka gjald íyrir kostnað við gerð lánssamnings. 

Gjaldið má hæst nema 1% af Íánsfjárhæð samnings.

18- gr-
Hliðarslarfsemi.

Smálánafyrirtæki er óheimilt áð jstunda aðra starfsemi en þá serii tilgreind er í starfsleyfi 

þess.

ÍVÍS'" !9. gr. ^ 7 " W j : : .
Síáffsábyt'gðartrygging.

Smálánafyrirtæki er skylt að hafk if giidi ábyrgðartryggingu vegriágáfhágátjóns sem ieitt 

getur af gáleysi í störfum þess ieða staifsmanna þess. Siík trygging getur verið vátrygging 

tekin hjá vátryggingaféjági sem hefyr starfsleyfi hér á landi eða önnur trygging jafhgild að 

mati Fjármálaeftirlitsiná. Nánari i ; ákvæði um gildissvið ! vátryggingarinnar, þ.m.t. 

vátryggingarfjárhæðir, skaí sötja í regÍUgerð. |

Smálánáf^irtéki. ■: skal 1 isenda:!; Fjármálaeftirlitinu: staðfestingu á endumýjun 

starfsáby|gðártryggingar;

V.KAFLI

ÉftirlÍt
22. gr.

EftirliL

Um eftiriit með starfsemi smálánafyrirtækis fer skv. XIII. kafla laga um 

fjármálafyrirtækí.

Fjármálaeftirlitið heftir eftiríit með starfsemi samkvæmt lögum þessum, nema annað leiði 
af lögum eða alþjóðasamningum sem ísland er aðiii að. Um eftirlitið fer samkvæmt ákvæðum 
Iaga þessara, laga um fjármáiafyrirtæki og iaga um opinbert eftiriit með fjármálastarfsemi.

Telji Fjármálaeflirlitið að starfsemi samkvæmt iögum þessum sé stunduð án tilskilinna 
leyfa getur það kraflst gagna og upplýsinga hjá viðkomandi aðilum eða hjá eftirlitsskyldum 
aðilum sem nauðsynleg eru til að ganga úr skugga um hvort svo sé. Getur það krafist þess að 
slíkri starfsemi sé hætt þegar í stað. Jafnframt er því heimilt að birta opinberlega nöfti aðila 
sem taldir eru bjóða þjónustu án tilskilinna leyfa.

Heimilt er að beita ákvæðum laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi um 
dagsektir og leit og hald á gögnum við upplýsingaöflun og eftirlit samkvæmt þessari grein.



21.gr.
Eftirlitsgjald

Smálánafyrirtæki sem fengíð hafa starfsleyfí hér á iandi útgefíð af Fjármálaeftírlitinu skal 

árlega greiða eftirlitsgjald vegna starfsemi sinnar i samræmi við ákvæði iaga um greiðslu 

kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

VI. KAFLI.

Viðurlög oJL
22. gr.

Stjómvaldssektir.

Fjármáíaeftirlitið getur Iagt stjómvaldssektir á hvera þann sem brýtur gegn:

1. 5. gr. um að starfsleyfísskyid starfsemi skuii el±i standuð án starfsleyfis,

2. 3. mgr. 9. gr. um tilkynningar um breytingar á áður skráðum upplýsingum um

smálánafyrirtæki,

3. 16. gr. um starfshætti, vlh.

4. 17. gr. um lánveitingar;:;

5. 18. gr. umbann við hiiðáistarfsemi,

6. 19. gr. um skyidu tii þess að hafa í gildi st^sábyrgðártryggíngu. : .

Auk stjómvaldssekta skv. 1.; mgr. getur Fjáiroálaeftiirlitið iagt stjórnvaldssektir á 

smálánafyrirtæki skv. XIV. kafla laga uip fjámiálafyrirtæki, eftir því sem yið a.:

Sektir sem lagðar eru á einstaklinga geta numið frá 100 þús. kr. til 20 millj. kr. Sektir sem 

lagðar eru á lögaðila geta numið frá:50Ö þás. kr. til 50 miílj. f c  Við ákvörðun sekta skal m.a. 

tekið tillít ti! alvarleika brots, hvað þáð hefur staðið Iengi, samstárfsvilja hins brotlega aðila og 

hvort um ítrekað brot er að. ræða. Ákvarðanir um . stjómvaldssektir skulu teknar af stjóm 

Fjármálaeftirlitsms og .eru þær aðfararhæfar. Sektir renna;!jf;ríi<:issjóð að frádregnUm kostnaði 

við innhéjfötuna. Séu stjómvaídssektir ekki greiddar innan mánaðar frá ákvörðun 

Fjármálaéftirlitsins skal gréiðá dráttáirexti af fjáríiæð. sektarinnar. Um ákvörðun og útreikning 

dráttarvaxta fér eftir iögum um yexti og vérðtryggingu.

Stjómvaldssektum verður beitt óháð þvf hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.

23.gr.

SátL

Hafí aðili gerst brotlegur við. ákvæðl laga þessara eða ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins á 

grundvelli þeirra er Fjármálaeftirlitinu heimilt að Ijúka málinu með sátt með samþykki 

málsaðila, enda sé ekki um að ræða meiri háttar brot sem refsiviðurlög Hggja við. Sátt er 

bindandi fyrir málsaðila þegar hann hefur samþykkt og staðfest efni hennar með undirskrift 

sinni. Fjármáiaeftirlitið setur nánari reglur um framkvæmd ákvæðisins.

24. gr.

Rétíttr gt*unaðs.

í máli sem beinist að einstakiingi og iokið getur með álagningu stjómvaldssekta eða kæru 

til lögreglu hefur aðili, sem rökstuddur grunur leikur á að hafí gerst sekur um lögbrot, rétt tii 

að neita að svara spumingum eða afhenda gögn eða muni nema hægt sé að úti ioka að það geti



haft þýðingu varðandi ákvörðun um brot hans. Fjármálaeftirlitið skal leiðbeina hinum grunaða 

um þennan rétt.

25. gr.

Fyrningcufrestitr.

Heimild Fjármálaeftirlitsins til að ieggja á stjómvaldssektir samkvæmt lögum þessum 

fellur niður þegar fimm ár em liðin frá því er háttsemi lauk.

Frestur skv. 1. mgr. rofhar þegar Fjármálaeftirlitið tilkynnir aðiía um upphaf rannsóknar á 

meintu broti. Rof frests hefiir rétíaráhrif gagnvart öllum sem staðið hafa að broti.

26. gr.

Sektir ogfangelsi.

Það varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur ̂ riiin, Hggi þyngri refsing ekki við broti 

samkvæmt Öðrum lögum, að brjóta gegn ákvæðum: ; ; v

1. 5. gr. um að starfsleyfisskyld karfsemi skuli ékki stunduð án starfsleyfis,

2. 3. mgr. 9. gr. um tilicynningar ,um breytirígai; á áður ;skráðum upplýsingum um

smálánafyrirtæki, : :

2. 16. gr. um starfshætti, 'v-v :

3. 17. gr. um lánveitingar "■•y:.;.;; ....vyj''

4. 18. gr. um bann við hliðarstarfsémi,

5. 19. gr. um skyldu titþess að hafa: f gijdi starfsábyrgðartryggingu.

vn .K A FH

Gildisiakq.

Lög þéési taka þegar gildi;:. ;:: :q.

iv VIILKAFLI 

Breytingar á Öðrum lögurn

28.gr.

Við gildistöku laga þessara verður eítirfarandi breyting á lögum nr. 99/1999, um greiðslu 

kostnaðar við opmbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum:

Nýr töiuliður. bætist við 1. mgr. 5. gr. svohljóðandi: Smálánafyrírtæki skulu greiða fastagjald 

sem nemur 6ÖÖ.00Ö kr.

29.gr.

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á lögum nr. 88/1991 um 

aukatekjur ríkisstjóðs:

Nýr töluliður bætist við 11. gr., svohljóðandi: Leyfisbréf fyrir smálánafyrirtæki sbr. 5. gr. 

laga nr. XX/2010 um starfsemi smálánafyrirtækja, ofl. 166.000 kr.



Ákvæði tíl bráðabirgða.
Smálánafyrirtæki sem starfa hér á landi við gildistöku þessara laga skulu þegar í stað 

grípa til viðeigandi ráðstafana til að uppfylla skilyrði laga þessara og skulu uppfylla þau eigi 

síðar en þremur mánuðum frá gildistöku þeirra.



Fylgiskja! mv .̂ 2 .

Efnahags- og viðskiptaráöuneytiö 
Sölvhóisgötu 7 
150 Reykjavik

Reykjavfk, 24. nóvember 2010

Efní: Athugasemdir viö drög að frumvarpi til laga um starfseml smáíánafyrirtækja o.fí.

Hér fara á eftir athugasemdir viö ýmis ákvæöi frumvarps er lögð hafa verið drög að í 
efnahags- og viðskiptaráöuneytinu um starfsemi smálánafyrirtækja o.fl. Óhætt er aö segja aö 
í drögunum sé farið offari í regluverki um einfaída starfsemi og virðist stefnt aö því að útiioka 
að starfsemi sem þessi geti þrifist f iandinu. Miklu iengra er gengíð hér en á öðrum 
Norðurlöndum í þessum efnum.

Drögin eru í aigeru ósamræmi viö álit Kjartans Gunnarssonar, ráðuneytisstjóra Efnahags- og 
viðskiptaráðuneytísins, ogómars Þórs Eyjóífssonar, iögfræðings í ráðuneytinu, sem þeir 
skrifuðu 15. júnt s.L Þar lýsa þeir eindregið þeirri skoðun sinni að starfsemí Islenskra 
smálánafyrirtækja standist giidandi iög og samræmist Evrópureglum. í Ijóst þessa er skorað á 
ráðherra að endurskoða fjölda ákvæða draganna og grundvöl! þeirra í heild sinni.
Ofangreindir lyktistarfsmenn ráðuneytÉsins segja að ekki sé tækt að setja lög eins og stefnt er 
aö með frumvarpsdrögunum. Þeir vísa m.a. til þess að iagasetníng af þessu tagi sé 
mannréttindabrot og brot á EES samningnum þar sem verið er að skerða frelsi manna til að 

stunda atvinnu, sbr. 75. gr. stjórnarskrárinnar, Þá lýsa þeir yfir að ekki sé unnt að gera 
smáiánafyrírtæki leyfisskyld eins og mvn vera ætlunin samkvæmt frumvarpinu. Ennfremur 
kemur fram hjá þeim að ráðuneytið fær ekki séð tilgang með leyfisskyidunni.

Þegar skoðuð er eindregin afstaða ráðuneytisíns sem kom skriflega fram fyrrr aðeins fimm 
mánuöum, sæta furöu þessi frumvarpsdrög sem nú liggja fyrir. Hroðpeningor ehf. taka undir 
skoöun ráöuneytisíns frá því í sumar en telja drögin, sem nú liggja frammi, byggð á 
misskilningi um eðii starfseminnar. Drögin virðast hafa þaö e itt að markmiði að útiloka 
rekstrargrundvöll fyrirtækisins og samkeppnisaöila þess og öiium er Ijóst, að verði 
frumvarpið að lögum Jegðíst starfsemi fyrirtækisins niður. Eigendur félagsins gætu ekki unað 
slfkri meðferð og myndu ieita réttar síns fyrir islenskum dómstólum og ef þörf krefði, Evrópu- 
og mannréttindadómstólum. Tjón eigenda, er lagt hafa verulegar fjarhæðir i uppbyggingu 
fyrirtækisins, tolvukerfi o.fl.# hlypi í tugum milijóna króna og einnig yrði missir framtíðartekna 
alger.



Fyrstf kafii frumvarpsdraganna fjallar um glldtssviö og orðskýringar. 
a. Athugavert er aö i 1. gr. er tiltekið aö lögin taki tii starfsemi er veitir 

einstaklingum ión, allt aö einni milljón króna.
i. Þetta fjárhagsviðmið er rugiandi og alls ekki i samræmi við þá starfsemi 

hér á landt þar sem iánin eru að hámarki 40.000 krónur.
ii. Frumvarpsdrögin viröast taka mið af þessari fjárhæð {milíjón krónum) 

og nota hana til að búa til míkið regluverk sem engin þörf er á þegar 
horft er t)l fjárhæða þeirra lána sem eru í boði.

íiL Eðíilegt væri að starfsemi þar sem lán fara ekki fram úr t.d. 50.000 
krónum væru undanþegin veigamiklum og atvinnuhamlandi ákvæðum 
frumvarpsdraganna. Væri það mjög til einföídunar.

iv. Alger þversögn felst f því að ætla iögunum að taka til 
„smálánafyrirtækja” og skílgreína fyrirtækin þannig að þau láni allt að 
einni milljón króna, Lán að fjárhæð ein milljón kröna er ekki smálán og 
stendur heldur ekki til boða.

v. Skilgreiningin er röng og má sjá afleiðingar þeirrar rangfærslu í 
mörgum ákvæða draganna.

Annar kaflí fja llar um starfsleyfL
a. Athugavert er að afla þarf starfsleyfis hjá fjármálaeftirlití vegna starfsem? 

smálánafyrirtækja, sbr. það sem nefnt er i 1. tl. hér að ofan.
i. Hér er eínungis um lánastarfsemi að ræða sem felur í sér einfalda 

samninga á milli viðskiptavinar og smálánafyrirtækja um lágar 
fjárhæðir.

ii. Leggja má starfsemi um svo lágar fjárhæðir að jöfnu vtð leigu á öðru 
lausafé en peningum, t.d. bilaleigu, tjaldvagnaleigu, tækjaleigu 
byggingarvöruverslana o.s.frv. Ekki hefur verið sett sárstök löggjöf um 
slfka starfseml þó að augljóslega stefní leigusalar að því að fá meira en 
andvirði leigumunarins út úr viðskiptunum,

iii. í júní s.L var það skoðun Efnahags- og viðskiptaráðuneytisins að enginn 
tilgangur værl með þvt að gera starfsemina leyfisskylda og að það 
samræmdist ekk? lögum nr. 161/2002 og tilskípun Evrópusambandsins 
2006/48EB um stofnun og rekstur lánastofnana.

iv. Leyfisskylda er óþörf og tilgangslaus. Hún myndi leiða til kostnaður er 
legðist beint á viðskiptavini fyrirtækjanna.



Þriðji kafli frumvarpsdraganna fjaiíar um stofnun féiagsins.
a. í 12. gr. er mæíst til aö rekstrarform smálánafyrirtækja skuli vera hlutafélag. 

Vandséð er hvaða rök eru fyrir þessarf kröfu og veröur aö telja þaö óþarft.
b. í 13. gr. kemur skýrt fram sá tilgangur frumvarpsdraganna að útlloka starfsemi 

þá erdrögin fjalla um. Gerð er krafa um lágmarkshíutafé að fjárhæð 1.000.000 
evra. í dag eru þetta um 160.000.000 króna, Það er augljóst að engin rök eru 
fyrir þessari kröfu.

í. Fyrirtækín höndla ekki meö fjármuni eða aörar eignir viðskiptavina 
sinna. Það er því engin éhætta hjá viöskiptavini að taka smálán. 
Áhættan er 611 hjá fyrirtækinu sjálfu.

ii. Hlutafjárkrafan er t hróplegu ósamræmi við kröfur 14. gr. laga nr. 
161/2002 um fjármáíafyrirtæki, þar sem krafa um fjárhæð hlutafjár fer 
Isskkandt efttr því sem meöhöndlun eigna viðskiptavina fer minnkandi í 
starfsheimildum fjármálafyrirtækjanna.

1. Hæst er krafan um hlutafé víöskiptabanka og lánafyrirtækis sem 
skal að lágmarki nema 5 miiljónum evra.

2. Lægst er krafan á hlutafé verðbréfamiölunar sem skal að 
lágmarkt nema 50 þúsundum evra.

3. Þegar horft er tii fjármálafyrírtækja er starfsemi 
smálánafyrirtækja likust verðbréfamíðlun að þvt er varðar 
áhættu viðskiptavina en þó er augljóslega enn minnt hjá 
smáíánafyrirtækjum. Hjá smálánafyrírtækjum er ekkí um 
míðíun eða meðhöndlun eigna viðskiptavina að ræða. Sterk rök 
eru þ.a.l. fyrir því aö hiutafé ætti að vera verulega minna en hjá 
verðbréfamiðiun og augíjóst að ómálefnalegt eraö krefjast 
hærra hlutafjár en krafist er af verðbréfamiðíun.

Fjórðí kafii frumvarpsdraganna fjailar um starfsemt fyrirtækjanna.
a. í 15. gr. er almennt ákvæði um það að lög um fjarsölu á fjármálaþjónustu og 

lög um neytendalán taki til starfsemi smálánafyrirtækja.
1. Hér er komið það ákvæði frumvarpsdraganna er samræmíst 

reglum sem eru aö ryðja sér tN rúms á Norðurlöndunum.
2. Lög um neytendalán taka á reglum um upplýsingagjöf o.fl.



3. Lög um fjarsöiu á fjármáiaþjónustu kveða m.a. ó um það atriði 
sem rlkust áhersia hefur veríð lögð á á Norðuriöndunum eða 
um ré tttii að falia frá fjarsöiusamníngi.

4. Með þessum ákvæðum er neytandanum tryggður betri réttur 
en hann hefur gagnvart bankastofnunum. Öþarft er að ganga 
iengra.

í 16. gr, er fjaiíað um starfshætti. í 3. mgr, kemur fram að tfigreina skuli á 
vefsíðu nöfn og hlutfalislegt eignarhaid aiira þeirra sem eiga 5% eða stærri 
hlut í fyrirtækinu.

i. Þetta ákvæði er afar undarlegt svo ekki sé fastara að orði kveðið.
1. Hér yrði um að ræða strangasta ákvæði i þessa veru í islenskum 

iögum og þó vfðar væri ieitað. Ef starfsemt af þessum toga á 
yfir höfuð að vera eftiriitsskyid þá ættu tilkynningar um 
eignaraðild að fara til eftirlitsaðila.

2. Ekki einu sinni bankar hafa skyidu lil að birta upplýsingar um 
eigendur sína opinberlega.

3. Ekki verður taiið eðlilegt að ganga lengra en að skylda féiag til 
að upplýsa eftirlitsaðila um eignarhald yfir 50%.

í 17. gr. erfjallað um iánveitingar og hvernig skuii standa að mati á 
greiðslugetu.

i. Um mat á greiðsiugetu er fjallað í 1.-3. mgr. ákvæðisíns. Þau atriði sem 
þar koma fram eru sum hver sjáifsögð og eðlileg og i raun nauðsynleg 
fyrir fyrirtæki tif að greina áhættu ogtakmarka hættu á útiánatöpum. 
Hins vegar eru líka ókvæði sem ieggja óhóflega skyldu á fyrirtækin.

1. í 3. ti, er þess krafist að kannaðar verði meðalatvínnutekjur 
umsækjanda siðustu tó if mánuði. Þetta ákvæði verður að 
teljast öeðlilegt í ijósi þeirra iitlu hagsmuna sem í húfi eru.

a. Sjá umfjöllun um I. kafia frumvarpsdraganna um 
lánafjárhæðir og ranga skilgreíningu hugtaksins 
smálánafyrirtæki.

b. Öfiun upplýsinga um hagi einstaklinga i þessum tiigangi 
hefur ekki málefnalegar forsendur þvi' hagsmunir eru 
svo óverulegir. Ákvæðið er því í ósamræmi við 
megintilgang og innihaid laga nr, 77/2003 um 
persónuvernd og meðferð persónuuppiýsinga.

c. Með sama hætti mætti skylda alla sem taka einstaklinga 
í reikningsviðskipti, lána eða leigja lausafjármuni eða 
fasteignir til að afia sömu upplýsinga og banna



samnínga v!ð aðlía undlr þessum tek]umörkum. Þar eru 
hagsmunir oft verulega meiri en i smáíánum,

d. Ákvæðið felur í sér skerðingu á persónufrelsi.
2. Ákvæði 4. tl. kveður á um að kanna þurfi hvort viðskiptavinur 

hafi gengið fró samningi um greiðsluaðlögun á síðustu tólf 
mánuðum.

a. Sömu athugasemdir etga að mestu við hér og komu fram 
varðandi 3. tl.

b. Furðulegt verður að teljast að einstaklingar sem svona er 
ástatt um megi stunda öll önnur viðskipti en þessi eftir 
að hafa náð samningum um greiðsluaðlögun.

c. Af augijósum aðstæðum fer þetta saman við áhættumat 
fyrirtækísins og því i raun óþarft. Óskynsamlegt er að 
etga lánaviðskípti við einstakling sem svona háttar um 
og nauðsynlegt er að i opinberum skrám/Lánstrausti 
komi skilmerkilega fram hverjir hafi lokið við 
nauðasamning af þessu tagi.

3. Það virðíst gleymast víð gerð reglna þessa að mjög mikil 
útiánaáhætta er til staðar í þessari starfsemt og því mikilvægur 
þáttur í starfseminni að meta getu viðskiptamanna til 
endurgreiðslu lánanna,

14. mgr. 17. gr. er ákvæði um að ekkí megi gretða út lán fyrr en 48 
klukkustundir eru liðnar frá samþykkt lánsumsóknar.

1. Þetta ákvæði heggur beint í stofn starfseminnar þar sem um 
hraðvirk smálán er að ræða sem nýtist fólki sem þarf að fá 
smáa fjárhæð að iáni með skömmum fyrirvara.

2. Þetta ákvæði eitt og sér kippir rekstargrundvellinum undan 
starfseminni.

3. Á IMorðurlöndum eru samkvæmt bestu vítund ekki ákvæði af 
þessu tagi enda eru þessi lán almennt kölluð SMS lán þar.

í seinni málslið 4. mgr. 17, gr. er fjallað um rétt lánþega til að falla frá 
samningi. Raunhæfum og hófsömum tilgangi frumvarps sem þessa yrði 
náð með þessu ákvæði einu.
5. mgr. 17. gr. er álika óraunhæft og skaðlegt og ákvæði fyrri ml. 4. 
mgr., þar sem það er almennt utan afgreiðsiutíma banka og sparisjóða 
sem fóik þarf á þessari þjónustu að halda.
7. mgr. 17. gr. kveður á um hámarksgjald fyrir gerð samnings 1%.



X. Þetta er afar óraimhæft þar sem samningar eru frá 10.000“ 
50.000 krónur þannig aö þetta gjald yröi þannig að hámarki 
100-500 krónur.

2. Til samanburðar má geta þess að hjá bonkunum er algengt að 
iántökugjaíd sé 2%.

3. Til samanburðar má geta þess að gjaid fyrir gerð einföldustu 
lánasamninga hjá bönkunum er um 4.000 krónur án tillits til 
fjárhæðar og bætist þessi kostnaður ofan á íántökugjaldfð.

A. Hámarksgjaldinu virðist slengt fram án nokkurs rökstuðnings 
eða könnunar á þeím kostnaði og fyrirhöfn sem að baki liggur, 
auk eðfiiegra tekna af þjónustunni,

5. Samspil vaxta og gjaldsins verður með þessum reglum afar 
öraunhæft og virðist byggja á þeim misskilnlngi að alit sem 
viðskiptavinurinn greiðir ofan á höfuðstólinn séu okurvextir. 
Það er eínmitt ekki þannig enda umtalsverður kostnaður og 
fyrirhöfn að afgreiða hverja iánsumsókn. Kostnaðurinn er í 
formi töívukerfa og starfsmannahalds auk aimenns 
rekstarkostnaðar.

6. Eðfilegt væri að gjaíd þetta væri bundið við krónutölu þar sem 
sami kostnaður er við gerð hvers samnings. Eðlilegt er að slíkt 
hámark væri nær 4.000 krónunum.

d. 19. gr. fjallar um starfsábyrgðartryggingu,
i. Vandséð er hver tilgangurinn með slikri tryggingu er. Þetta er óþarfur 

kostnaður þar sem ekki er um að ræða sérfræðiþjónustu við 
viðskiptavininn eins og t.d. er háttað hjá fasteignasöium og 
iögmönnum. Hérviröistum nokkurn misskilníng að ræða.

ii. Öþarfur kostnaður af tryggingu sem þessari, leyfisgjalda o.fi, ieggst á 
víðskiptavininn og gerir þjónustuna dýrari fyrir vikið.

Fimmti og sjötti kafíi frumvarpsdraganna fjallar um eftlríit og viðurlög.

Ákvæði kafianna eru mun hástemmdari en starfsemin gefur tiiefni tii.
Eftírlitshlutverkið viðameira en ástæða er til og viðurlögin ekki i samræmi við þá 
starfsemi sem um ræðir,



ASmennt rrsá segja um frumvarpsdrögin aö þau bera með sér að misskilningur er um 
eðli þeirrar starfsemí sem þau eiga að taka til.

a. Sá misskilningur er uppi að lánirt geti orðið aiit að 1.000.000 króna sem er 
fjarri raunveruleikanum. Allur rammi frumvarpsdraganna ber keim af þessum 
misskilningi og verður rammínn af þeim sökum úr öllu samhengi við 
raunverulega starfsemi fyrirtækjanna.

b. Einfaldasta lausnin og jafnframt hófsamasta er að fylgja fordæmi 
Norðurlandanna i þessum efnum með þvi að

i. setja hámarksfjárhæð mun neðar en í frumvarpsdrögunum, 
ti. veita lánþega rétt tii að falla frá samningí í samræmi við núverandi 

ákvæðt laga um fjarsölu á fjármólaþjónustu.
c. Ef frumvarpsdrögin verða að iögum í óbreyttri mynd er um að ræða lóggjöf 

sem heftir athafnafrelsi einstaklinga án málefnalegra ástæðna.
d. Ef frumvarpsdrögin verða að lögum í óbreyttri mynd er um að ræða löggjöf 

sem heftir atvinnufreisi manna án þess að brýn þörf sé á þvi og engar 
málefnalegar ástæður að baki.

e. Ef frumvarpsdrögin verða að lögum i óbreyttri mynd er um að ræða löggjöf 
sem skaðar eignir þeirra er þegar hafa hafið starfsemi sem þessa. Fyrirtækin 
sem um ræðir verða óstarfhæf og verðlaus. Kostnaður sem lagður hefur verið 
til starfseminnar veróur að engu og framtíðartekjur útiiokaðar. Til þess að 

ganga eins langt og gert er i frumvarpinu þarf að huga að því að um 
stjórnarskrárvaröar eignir er að ræöa.

f. Vakin er athygii á þvi að haft var eftir háttvirtum efnahags- og 
viðskiptaráðherra í fjöimiðlum, þá féiagsmálaráðherra, að stöðva þyrftí 
starfsemi fyrirtækjanna og virðast frumvarpsdrögin vera í samræmi við það 
markmið. Staðan sem upp er kominn með birtingu frumvarpsins er þvi afar 
óheppileg. Starfsemi sem þessl tiðkast víða um heim eins og hjá frændum 
okkar á Norðurlöndum og fyrirtækin veita þjónustu sem þúsundir ánægðra 
viðskiptavina njóta. í þessum viðskiptum sem öðrum á að treysta á skynsemi 
einstaklingsins. Vandséð er að útiloka þurfi starfsemí er feíur í sér að lána 
einstaklingum að hámarki 40.000 krónur gegn hóflegu endurgjaldi fyrir þá 
umsýslu er því fyígir. Varla verður það talið stefna fjárhag eínstaklinga i voða 
að taka raunverulegt smálán.



g. Grundvallaratriðið hér eins og i öðrum viðskiptum er að báðir aðilar 
viðskiptasambandsíns séu sáttir þegar upp er staðið. Það þýðir að 
víðskíptavinurinn hefur fengið smálánið þegar hann þurfti á þvi að halda og 
greiðír það til baka á réttum tíma. Bins og áður hefur komið fram má líkja 
þessari starfsemí við leigu lausafjármuna. Hún er ekkí ókeypis frekar en 
þjónusta smáíánafyrirtækja.

h. Ekki mó gleyma að á þessum íánamarkaðí ríkir samkeppni. Viðskiptavinirnir 
sækja þangað sem kjörin eru best.

Virðingarfyljst 
f.h. Hraðpeninga ehf.

Skorri Rafn Rafnsson, framkvæmdastjóri



Efnahags- og viöskiptaráðuneytið, 
Sölvhólsgötu 7,
150 Reykjavík.

Kópavogur, 25, növember 2010,

Þann 15. nóvember sl. birtíst frétt á heimasíöu ráðuneytisins þess efnis að til stæði að leggja 
fyrir Alþingí frumvarp að lögum um starfsemi smálánafyrirtækja o.fl. Af þvf tiíefni var 
áhugasömum aðíium gefinn kostur á að koma á framfæri viö ráðuneytíð athugasemdum við 
frumvarpsdrögin. Mér hefur verið faiiö, f.h. Kredta ehf., kt. 610809-0140, aö koma á framfæri 
eftirfarandi athugasemdum.

I.
Rétt er að taka fram í upphafi aö afar óheppilegt er aö athugasemdfr eða rökstuðningur hafi 
ekki fylgt með frumvarpsdrögunum en þaö hefði verið eöliiegt þar sem verið er að óska eftir 
efnisiegum athugasemdum við frumvarpsdrögin t heild og/eða tiltekin ákvæði þess. í Ijósi 
þessa er óhjákvæmilegt að athugasemdimar geta ekki verið tæmandi, enda útiiokað að geta 
sértii um markmið einstakra ákvæða frumvarpsins.

Eftirfarandi athugasemdir eru settar fram ! þeirri röö sem ákvæöin birtast f 
frumvarpsdrögunum.

tt.
f. gr.
GMssvfð.
Lög þessí gilda um starfsemi smáiánafyrirtækja hérá landi.
Með starfsemi smálánafyrirtækja er átt vtð þá starfsemi ssm fefst f að kynna, bjöða eða veita efnstaklingum lán, 
ailt að einni milijón króna, og án tifiits til þess hvemig lánveitfngin fer að öðru leyti fram.

AÖeins tvö fyrirtæki hér á landi falia undir gildissviö fyrirhugaðra laga. Hér er þvl veriö að 
skilja tvö fýrirtæki frá öilum öðrum lánafyrirtækjum, sem þö veita lán til viðskiptavina sinna 
upp að einni milijón króna. Aðgreining millí svokaliaðra smálánafyrirtækja og allra annarra 
fyrirtækja, sem veíta sömu þjónustu, fær vart staðist

Þá skýtur það skökku víð að lögin, sem sett eru tii höfuðs tveimur fyrirtækjum, skulu kveða á 
um fán að fjárhæð alit aö einní milljón króna. Þessi fjárhæð er f engu samhengi við ijárhæð 
þeirra iána sem smáiánafýrirtækin veita i dag. Veita má fyrir sér þeim möguieika að 
sunduriiða smálánafyrirtæki sérstakiega og setja þeim misströng lagafyrirmæli eftir hámarki 
lánsfjárhæða. Augljóst mál er að fyrirtæki sem lánar viðskiptavinum sfnum kr, 1.000.000,- er 
betur f stakk búið til að standa undir þeim þóknunar- og vaxtatakmörkunum sem fram koma f
IV. kafia frumvarpsíns
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4, gr.
Starfsemi undanþegin fögunum.
Lög þessf taka ekki ffl útfána iánastofnana skv. 2. mgr. 4. gr. iaga nr. 161/2002 um fjármáfafyririæki.

Ekki verður séð að jafnræöis sé gætt miiíí lánafyrirtækja með þessu ákvæðl. Öl! lánafyrirtæki 
veita lán til eínstaklinga undir einni milijón króna og þau mega haída áfram að gera það á allt 
öðrum kjörum en smáiánafyrirtækí, þar sem ákvæði laganna ná ekki tíl annarra aðila en 
smálánafýrirtækja,

5. gr.
Starfsleyfísveitandi.
Fjármálaeftiriitið veitir smáiánafýrirtæki starfsleyfí samkvæmt lögum þessum og eröðrum en þ&ím sem hlotið hafa 
sfikt starfsleyfi óheimilt að kynna, bjóða eða veita smálán. Smáfénafyrirtækl er heimift að hefja starfsemi þegar 
starfsleyfi Fjármáiaeftfrfítslns hefur verið veitt
Ágminingur um það hvort starfsemi fafíi undir ákvæði iaga þessara skat borinn undir stjóm Fjármálaefb'riitsins. 
Niðurstaða hennarerendanieg á stjómsýsiustigi.

í Ijós? þess að smáiánafyrirtæki veita viðskiptavinum sínum !án fyrir mjög iágum fjárhæöum er 
erfitt aö sjá að þörf sé á því að starfsemin skuli vera leyfiskyld með þeim hætti sem kveðið er 
á um og að hún lúti því stranga eftirliti sem önnur prmáiafyrirtæki iúta. Hámarksfjárhæð 
hvers iáns er kr. 40.000,- en f dag getur fóik auðveldlega skuldbundið sig með mun ríkari 
hætti og fyrir umtaísvert hærri prhæð hjá fyrirtækjum með þvi t.d. að versla vörur eða 
þjönustu í reikning (kredit).

Samkvæmt 3. gr. laga nr.-161/2002 um fjármálafyrirtæki eru þau féiög ieyfisskyld sem m.a. 
stunda útlánastarfsemi sem fjármögnuð eru með endurgreiðaniegum prmunum frá 
almenningí. Þessu er ekki tii að dreifa í tíiviki umbj. míns þar sem félagið prmagnar sln útlán 
alfarið með eigin fé. Því eiga röksemdir fyrir ieyflskyidri starfsemi fjármáiafyrirtækja, að þessu 
leyti, ekki við um smáÍánafyrirtækL

Eðliiegra væri, ef starfsemin skal á annað borð vera undir eftiriití opinberra aðiia, að farið sé 
að fordæmi Finniands, Sviðþjóðar og Danmörku þar sem eftiriit smáiánafyrirtækja heyrir 
undir Neytendastofu.

s.gr.
Umsókn.
Umsókn um starfsieyfí skat vera skrifieg og henni skuiu fylgja:
1. Nafn, kennitaia, hlutafé oglögheimiii umsækjanda.
2. Samþykktir umsækjanda.
3. Uppiýsíngar um starfsskipulag þar sem m.a. komi fram uppiýsingar um hvemig fyrirhugaðri starfsemi v&röi 
sinnt
4. Uppiýsingar um innra skipulag fýrirtækisins, þ.m.t. eftiriits- og starfsreglur.
5. Viðskipta- og rekstraráætlun þarsem m.a. komi fram fyrirhugaður vdxtur og uppbygging eigin fjár.
6. Upplýsingarum stofhendur og hiuthafa, sör. Vi. kaffa iaga um fjérmálafyrirtæki.
7. Uppiýsingar um stjómarmenn, framkvæmdastjóra og aðra stjómendur.
8. Staðfesting endurskoðanda á innborgun hlutaijár.
9. Uppiýsingar um náin tengsf fyrirtækisins við einstakfinga eða lögaðila, sbr. 18. gr. faga um fjármálafyrirtæki.
10. AHaraðrar viðeigandi uppiýsingar sem Fjérmáiaeftiriitið ákvBður.
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Hér eru alltof mikJar skyldur lagðar á fýrirtæki sem sínna afar einfaldri þjónustu, sem er f engu 
samræmi við þá þjónustu sem önnur fjármálafyrirtæki veita. Nægjanlegt er að 
smálánafyrirtæki fytgí þeim kröfum sem gerðar eru almennt til þess féíagaforms sem félagið 
tilheyrir.

12. gr.
Rekstrarform.
Smálánafyrírtæki skal starfa sem hlutafélag.
Um elgnarhlutf f smétánafyrtrtækf ferskv. VI. kafia laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
Um ársreikning, endurskoðun og samstæðuæikningsskil smálánafyrirtækis fer skv. XI. kafía laga um 
fjámiáfafyrirtmki nr. 161/2002, eftirþvf sem vlð á.

Að mati umbj. míns eru engin rök fyrir því að félagið þurfi að vera hiutafélag og geti ekki haft 
önnur féiagaform. Líkt og áður hefur verið vikíð að þá er rekstur smáíánafyrirtækja með afar 
einföldu snlði og einskorðast þjónustan við að veita smálán með skömmum fyrirvara til 
skamms tíma. Þá eru öll útlán félagsins prmögnuð með eigin fé. Þetta ákvæði heist í hendur 
við 13, gr. frumvarpsins, sem vikíð verður að síðar, en í dag má benda á að hlutafé umbj. 
míns erkr. 10.000.000,-.

13. gr.
Hlutafé.
Hlutafé smálánafyrirtaekis skal að lágmarki nema 1 mitljón evra.
Sé hlutafé skráð i fslenskum krúnum skat miða víð opinbert viðmiðunargengi (kaupgengi) eins og það er skráð 
hverju sinni.
FjármálaeWriiiinu erhejmilt aðsetja nénari mglur samkvæmt þessari gre'm.

Hlutaféð er að matí umbj. míns alltof mikið og í engu samræmi við starfsemina sem stunduð 
er. Ákvæðinu virðist vera ætlað það híutverk að útrýma smálánafyrirtækjum eða gera nýjum 
félögum óklerft að hefja starfseml Er það í samræmi við þann ásetning sem vakti fyrir 
efnahags- og viðskiptaráðherra í ársbyrjun (þá félagsmálaráðherra). Það er fráleitt að ætla 
smálánafyrirtækjum að hafa hlutafé sem er að lágmarki kr. 160.000.000,- á núverandi gengi. 
Útiiokað er að sjá hvaða röksemdir búa að baki slfkri kröfu því ölí áhætta sem tengist rekstri 
smáiánafyrirtækja er hjá eigendum þelrra en ekki hjá viðskiptavinum. Viðskíptavinir félagsins 
geta ekki orðið fyrir tjónl vegna starfsemi smálánafyrirtækja, a.m.k. getur sllkt tjón aldrei 
numið verulegri fjárhæð í Ijósi hámarksfjárhæðar útlána.

Sömu kröfur um lágmarkshlutafé eru gerðar hér og til sparisjóða sem taka við innlánum, veita 
útlán sem fjármögnuð eru með endurgreíðanlegum fjármunum frá almenningi, gefa út 
greiðslukort og annast útgáfu og umsýslu rafeyris, sbr. 3. mgr. 14. gr. laga um 
fjármálafyrirtæki nn 161/2002. Starfsemi smálánafyrirtækja er í grundvallaratriðum frábrugðin 
starfsemi sparisjóða og má þar nefna að smálánafyrirtæki annast ekki umsýslu nelnna 
fjármuna eða eígna sinna viðskiptavina. Það er því útilokað að sjá hvers vegna sömu kröfur 
eru gerðar tií lágmarkshlutafjár í báðum tilvikum. Hér skal einnig bent á það að sambærilegar 
kröfur til hlutafjár eru ekki gerðar til annarra fyrirtækja sem lána eöa Jeigja út iausafjármuni.
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17.gr.
Lánveib'ngar.
Áður en smálénafyrirtæki veiör viðskiptamanni lán skal það láta fara fram mat é gmiöslugetu viðkomanöi ag 
skjalfesta niðurstöðurþess.
Ekki er heimilt að veita lán til viðskiptamanns sem:
1. er ólögráða,
2. ekki er fjér síns ráðandi,
3. hefur meóalatvinnutekjur siðast Höna tólf ménuði undirlægstu atvinnuleysisbótum,
4. genglð hefur frá samningl um sértæka skuidaaðlögun á sfðustu tóif ménuðum, samkvæmt samkomulagi um 
verkiagsreglur um sértæka skuldaaðlögun á grundvelli faga um aðgerðir i  þágu einstaklinga, heimiia og fyrirtmkja 
vegna hankB- og gjaldeyrishrunsins,
5. hefur halið greiðsluaðíögunarumieitan eða iokið samningi um greiðsluaðlögun samkvæmt lögum um 
greiðsluaólögun einstakilnga eða nauðasamningi tii gmíðsluaðiögunar samkvæmt X. kafla a. laga um 
gjaldþrotaskíptf ofí,

Mat á greiðsiugetu skal endurskoðað reglulega og eigi sjaídnar en á sex mánaða frasti, Smálánafyrirtæki er 
heimílt að taka gjald fyrir gen3 siiks mats. Gjaidið má hæst nema 1% af iánsfjárhæð fyrsta tánssamnings sem 
gerður er é mifíi smélánafyrirtækis og viöskiptamanns efírr gsrð matsins.
Óheimilt erað greiða út ián tit viðskiptamanns fyrr en 48 klukkustundir eru fiðnarfrá samþykkt iénsumsóknar. Um 
réttlénþega tff að fafía fré samningi fer eftir ékvæðum iaga um ijarsölu á ijénnélaþfónustu.
Móttaka og afjgrefðsia umsókna um smélén erhefmii fré ki 9:00 tii kl. 17:00 hvem virkan dag. Virkir dagar teljast 
mánudagartil laugardaga, nema þeirdagarsem bera upp á aimennan frfdag.
Um vaxtakjörsmálána ferskv. 4. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu.
Auk vaxta er smáiénafyrirtæki hefmilt að taka gjaid fyrir kostnað víö gerð lánssamnfngs, Gjaidið má hæst nema 
1% aflánsfjárhæð samnings.

Ákvæði um skyldu til greiðslumats f íslenskum togum, þegar ekki er um persónulega ábyrgð 
annars einstaklings að ræða, er etnungis að ftnna í 18, gr. iaga nr. 44/1998 um húsnæðismál. 
Þá er einnig að finna ákvæði um skyidu tíl greiðsíumats I Iðgum nr. 32/2009 um 
ábyrgöarmenn. Að öðru leyti er ekki aö finna skylduákvæði í lögum um greiðslumat 
lánastofnana. f Ijósi þess að engin skylda hvíiir á prmálafyriílækjum tiJ að meta greiðslugetu 
viðskiptavina sinna þegar Ján eru veitt án ábyrgðar þriðja aðifa, verður það að teljast afar 
sérkennilegt að hér skuíi smálánafyrirtækt skylduð tí! slíkra rannsókna. Þetta er sérstaklega 
einkennilegt í Ijósí þess að smáJánafýrirtækÍn veita ekki hærri Ján en að fjárhæð kr. 40.000,-. 
Til samanburðar mega prmálafyriríæki fána víðskíptavínum sínum hvaða flárhæð sem er án 
undangengins greiðslumats. Það er eðlilegt að lánafyrirtæki meti greiðslugetu lántakenda þar 
sem öli útlánaáhættan er hjá fyrirtækinu sjáifu. Algjör óþarfi er að kveða á um sJíka skyldu í 
lögum og ekki verður séð að það standist iög að gera sérstakan greinarmun á 
smátánafyrirtækjum og prmálafyrirtækjum aö þessu íeyti.

Ekki er kveðið á um það f íögunum hvernig framkvæmd greíðsiumats á að fara fram þó 
kveðið sé á um skyldu smálánafýrirtækis að rannsaka tekjur væntanlegra lántakenda síðustu 
12 mánuði, með hliðsjön af atvinnuleysisbótum. SHk skyJda hiýtur að teljast fuJI rik, svo ekki 
sé fastar að orði kveðið, og ails óvfst hvort að slík rannsóknarskyida og skráning á 
niðurstöðum greiðsiumatsins samræmist ákvæðum laga um persónuvernd, án sérstaks 
leyfis. Það skaJ einnig áréttað að lánveitingar eru frá kr. 10.000,- til 40.000,-. Velta má.fyrir 
sér tilgangi þess að rannsaka tekjur og útgjöid viðskiptavinar sfðustu 12 mánuði þegar 
einungfs er óskað eftir láni að ijárhæð kr. 10.000,-, sem ber að endurgreiða innan 15 daga 
frá lánveitingu. Útkoma greiðslumats þarf að vera virkiíega slæm fyrir viðskiptavininn svo hún 
sýni fram á að hann geti ekki endurgreitt slíka lánsfjárhæð og veröur að teijast afar ólíklegt 
að slfk niðurstaða fáist.
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Óþarfl er að setja í iög ákvæðí þess efnis að ekkl megi veita óíögráða einstakiingum ián. Þá 
er einnig óþarfí að lögfesta bann við lánveitíngum til ófjárráða einstaklinga.

Ekki verður séð að ákvæði um bann við iánveitingu tii einstakiings sem hefur meðaltekjur 
undír lægstu atvínnuíeysisbótum, standist lög. Sifkt ákvæði felur f sér grófa atlögu að 
persónufreisi fullorðinna einstakiinga sem að öilu leyti teijast færir um að róða sfnum 
persónuiegu högum, þ.m.t. prmálum sfnum. Af hvefju er verið að útiloka þennan 
þjóðfélagshóp frá því að taka smálán á sama tima og honum er fíjáist að skuidbinda sig með 
öörum hætti, t.a,m. hjá fjármálafyrirtækjum? Ef rökin fyrir þessu eru þau að eintaklingar 
þessa hóps teljast ekki borgunarmenn skulda sinna þá væri nær að leggja blátt bann við 
öilum iánveitingum til þeirra en út i þá sáima verður ekki farið hér.

Sú fyrirhöfn sem verið er að skyJda smálánafyrirtækl til að takast á hendur við framkvæmd 
greiösiumata, þegar prhæðir iána eru ekki hærri en raun ber vitní, verður að teljast alltof 
mlkil og íþyngjandi. Þá er sú fjárhæð sem smálánafyrirtækjum er heimilt að taka fyrir slfkt 
greiðslumat f engu samræmf við þá vinnu sem fer fram við slfkt mat og getur þvf aidrel staðið 
undir kostnaði. M.t.t. eðti smálánafyrirtækja og þeirra hagsmuna sem í húfi eru, verður að 
telja þetta ákvæði hreina firru.

Ekki liggja fyrir almennar upplýsingar um það hvaða einstakíingar hafa gengið frá samningi 
um sértæka skuldaaðlögun eða farið f gegnum greiðsluaðiögun. Samkvæmt bestu vitund 
umbj. mfns er skránrng og söfnun sífkra upplýsinga óheimil og því útilokaö fyrir 
smáJánafyrlrtæki að ganga úrskugga.um þessi atriði.

Helstu eínkennl smálána eru að þau eru lág og afgreídd hratt. Það er grundvöllur 
starfseminnar. Krafa um 48 klst biðtíma á afgreiðslu lána fæst ekki staðíst enda gengur hún 
alltof langt. Sömu sjönarmið eiga við um fyrtrhugaðan afgreiðslutfma lánanna skv. 
frumvarpinu. Á það skai bent að eínstakiingur getur f dag fengið afgreitt yfirdráttarlán hjá 
fjármálafyrirtæki með afar Iftiili fýrirhöfn og með litlum sem engum bíðtfma. Hægt er að sækja 
um yfirdráttarlán í gegnum sfma og f heimabanka, hvenær sólarhringsins sem er. Ekki verður 
annað séð en að ákvæðið felt f sér augijósa mtsmunun milli gármálafyrirtækja og 
smálánafyrirtækja að þessu leytf.

Að mati umbj. mfns væri eðlilegra að ákvæðið myndi fela í sér að einstaklingur geti einungis 
skráð sig í viðskipti vfð smálánafyrirtæki á umræddum tlma en hann gæti engu að síður 
fengið afgreiðslu hvenær sem er.

Þá er gerð athugasemd við það að smálánafyrirtækjum skuli vera gert skylt að veita lán með 
vöxtum skv. 4. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu á sama tfma og öðrum 
fjármáiafyrirtækjum er heimiit að notast við aðra vexti vegna sinna útlána. í iögum nr. 
121/1994 um neytendaián segtr ta.m. f b. lið 3. gr. að f samningi um yfirdráttarheimild af 
tékkareiknfngi skuli neytanda í upphafi slíkra viðskipta veittar upplýsingar um vexti af láninu 
og hvaða gjöld fafli á lánið frá þefm tfma er gengiö er frá samningnum, svo og við hvaða 
skilyrði megi breyta þeim. [ tiivitnuðu ákvæði er ekkert kveðið frekar á um fjárhæð vaxta eða 
þvf um Ifkt Enginn munur er á smálánum smáiánafyrirtækja og yfírdráttarláni sem er að lægri
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fjárhæð en kr. 1.000.000,- og því augljóst að ákvæðl frumvarpsins felur f sér mismunun milii 
fjármálafyrirtækja og smálánafyrirtækja.

Loks skai bent á það að heimiiuð gjaidtaka vegna gerð lánasamnings er fráleit Starfandi 
smálánafyrirtæki á íslandi lána að hámarki kr. 40.000r  sem leiðir til þess að gjaldtakan má 
að hámarki vera kr. 400,-. Til samanburðar má nefna að fjármáiafyrirtæki taka sérstakt 
lántökugjald sem yfirleitt er 2% af lánsfjárhæð og þar fyrir utan ieggst ofan á sérstakt gjaid 
fyrir gerð lánasamnings, að lágmarki kr. 4.000,-.

Samkvæmt frumvarpinu mega smáiánafyrirtæki ekki taka mefra en kr. 400,- fyrir gerð 
greiðslumats, þau verða að leggja aðra og íægri vexti á útián sfn en önnur lánafyrirtæki bg 
þau mega ekki taka hærra gjaid en kr. 400,- fyrir gerð lánasamninga. Það er augljóst að með 
þessum ströngu fyrirmæium verður enginn grundvöíiur fyrir rekstri smáiánafyrirtækja á 
íslandi.

Þess má geta að enginn er þvingaður tii að taka smálán. Lánin standa einstaklingum til boða 
á góðum kjörum og hefur eftirspurn viðskiptavina ekki látið á sér standa. Á smálánamarkaði f 
dag rfkir samkeppni og fyrirtækin reyna að bjóða þjönustu sfna á sem lægstu verði, Á 
endanum snýst þetta um va! viðskiptavinarins, Ef hann telur að of hátt gjald leggist ofan á 
lánsfjárhæðina þá velur hann einfaldiega ekki þann kost að taka smáián.

19. gr,:
Sterfsábyrgðartrygging.
Smálánafyrírtæki erskylt-að hafa í glldi ábyrgðartryggingu vegna ffárhagstfóns sem leitt getur af géleysi I störfum 
þess eða starfsmanna þess. Slík tryggíng getur veríð vátrygging tekln hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi 
hér á landi eða ðnnur tryggtng jafhglld að mati Fjánnálaeftiríitsins. Nénarí ákvæði um glldlssvið vátryggingarínnar, 
þ.m.t. vátryggingarfjárhæðir, skal setja f mglugBrð.
Smálánafyrírtmki skal senda FjármálaeftiríHinu staðfesö'ngu á endumýjun starfsábyrgðartrygglngar.:

í Ijósi þess að vandséð er hvernig viðskíptavinir smálánafyrirtækja geta orðið fyrir tjóni vegna 
viðskipta sínna við fyrirtækin, verður það að teljast órökrétt að kveða á um skyldu 
fyrirtækjanna til kaupa á starfsábyrgðartryggingu. Smáiánafyrirtæki stunda ekki eignaumsýslu 
fyrir viðskíptavini sfna, stunda ekki innlánaviðskipti, veita ekki fjármálaráðgjöf og taka aldrei 
við tjármunum frá viðskiptavinum sfnum, nema i formi endurgreiðslu útlána. Fyrirtækjum sem 
ieigja út eða lána lausafjármuni er ekki skylt að hafa starfsábyrgðartryggingu. Sömu 
sjónarmlð ættu að eiga við um smálánafyrirtæki.

28. gr.
Vlð gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á Iðgum nr: 99/1999, um gæiðslu kostnaðar við opinbert 
eftiríit með Ijármálasiarfsemi, með siðarí breytingum:
Nýr tðiullður. bætist við 1. mgr. 5. gr. svohijððandi: Smálánafyrírtækf skulu greiða fastagjald sem nemur 600,000 
kr.

Með visan til þeirra takmörkuðu starfsemi sem smáiánafyrirtæki stunda f dag verður að telja 
gjaldið úr hófi.
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Ákvæðl tíl bráðabirgða.
Smálénafyrirtækl sem starfa hér é landi við gildistöku þessara laga skulu þegar l stað grfpa ill viðeígandi 
ráðstafana tii að uppfylls skllyrói laga þessara og skulu uppfylla þau elgl slðar en þæmur mánuðum frá glldlstöku 
þetrra.

Um er að ræöa of skamman aölögunartíma. Verði frumvarpsdrögin að iögum í óbreyttri mynd 
er Ijósí að smáiánafyririæki þurfa að ganga í gegnum grundvaliarbreytingar á sínni starfsemi. 
Þrír mánuðir er einfatdlega of skammur tíma til að bregðast við með viðeigandí hætti.

III.
Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir heístu athugasemdum og spurningum sem vakna 
við yfirferð frumvarps til iaga um smálánafyrirtæki. Það ska! aftur tekið fram að ráðuneytið 
hefur eingöngu gert lagafrumvarpið sjálft aðgengllegt en greinargerð með frumvarpinu hefur 
ekki verið gerð opinber. Liggur því ekkert fyrir um rökstuðning fyrir efni lagaákvæðanna og 
vakna því margar spumingar við yfirferðina.

Hvað varðar almennt löggjöf um smálán þá hlýtur málið að snúast fyrst og fremst um að 
umgjörö við iánveitingu þessara lána iúti þeim regium sem gilda varðandi neytendavemd og 
uppfylli allar þær kröfur sem gerðar eru á þeim grundvelli til starfseminnar. Ljóst er að 
starfseminni hefur þegar verið settur rammi þar sem i gildi eru iög nr. 33/2005 um fjarsöiu á 
fjármálaþjónustu og iög nr. 121/1994 um neytendaián.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið svaraði fyrirspum Neytendasamtakanna frá 29. desember 
2009, varðandi smáián, með bréft, dags. 15. júní 2010. Þar benti ráðuneytið á að þau 
fyrirtæki sem bjóða upp á smálán falli undir lög um fjarsölu á ijármálaþjónustu nr. 33/2005 og 
eins þá staðreynd að smálán eru ekki fjármögnuö með sama hætti og útián hjá leyfisskyidum 
fjármálafyrirtækjum, þ.e. með endurgreiöaniegum prmunum frá almenningi.

Tilgangur með setningu laga nr. 33/2005 var að innieiða í ísiensk lög ákvæði tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 20Ö2/65/E8 frá 23. september 2002 um Ijarsöiu á 
fjármáiaþjónustu fyrir neytendur. í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi tii iaga nr. 
33/2005 segir að tilgangurinn með tiiskipuninni um fjarsölu á fjámiálaþjónustu sé að 
samræma löggjöf og regiur um fjarsölu á fjármáiaþjónustu til nsytenda. Jafnframt sé 
tiiskipuninni ætiaö að styrkja innri markaðinn og auka neytendavemd,

Kröfurnar sem gerðar eru tii þjónustuveitanda samkvæmt tiiskipuninni eru margs konar. Þær 
formkröfur eru gerðar tii uppiýsinganna að þær skuii greina nafn og heimilisfang 
þjónustuveitanda, iýsa helstu einkennum þeirrar fjármálaþjónustu sem í boði er, verð, 
möguleika tii að falia frá samningi, skiiyrði fyrir því og upphæð sem neytandi gæti þurft að 
greiða ef hann nýtir rétt sinn til að faiia frá samntngi. Umbj, minn hefur uppfyllt skyldur 
samkvæmt lögum nr. 33/2005 með þeim skiimálum sem fyrirtækið kynnir fyrir væntanlegum 
viðskíptavinum.

Samkvæmt lögum nr 161/2002 um fjármálafyrirtæki er veiting útiána sem fjármögnuð eru 
með endurgreiðanlegum fjármunum frá almenningi ieyffsskyid starfsemi. Smálán eru ekki 
fjármögnuð með þeim hætti og því vandséð hvaða rök standa tii þess að fella þau fyrirtæki 
sem eingöngu starfa á þeim vettvangi að veita slík lán undir ákvæði iaga nr. 161/2002 og



setja þeim sömu eða sambserileg skílyrði og öðrum fjármáiafyrirtækjum sem af 
framangreindum ástæðum eru starfsleyfisskyfd.

í þessu sambandi er jafnframt nauðsynlegt að ííta ti! ákvæða 3. gr. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki varðandi eðli þeirrar starfsemi sem er annars vegar starfsfeyfisskyld, sbr. 1. 
mgr. 3. gr. og hins vegar eðli þeirrar starfsemi sem ekki feiiur undir þá skyidu, sbr. 3. mgr. 3. 
gr.

Líkt og að framan greinir var það áiít ráðuneytisins þann 15. júní sí. að starfsemi 
smálánafyrirtækja stæðist giidandi iög og væri í samræmi við regiuverk Evrópusambandsins. 
Með framlagningu frumvarpsdraganna virðist því hafa átt sér stað alger viðsnúningur f 
viðhorfi ráðuneytisins tif starfseminnar.

Þann 8. febrúar 2010 voru eftirfarandi ummæli höfð eftir Árni Fáíi Árnasyni, þáverandi 
félagsmálaráðherra, í fréttum Ríkisútvarpsins þegar hann var spuröur út í starfsemi 
smálánafyrirtækja:

„Þetta erstarfsemí sem á ekki að fíöast, hefur ekkert samfélagsfegt gildí og ég held 
það sklpti okkur miklu méii að finna leiðir til að stððva þennan öfðgnuð eins fíjðtt og 
við getum“1

í dag gegnir Árni Páll Ámason embætti efnahags- og viðskiptaráðherra og liggja umrædd 
drög að frumvarpi tii iaga um starfsemi smálánafyrirtækja fyrir hjá ráðuneyti hans. Af lestri 
frumvarpsdraganna má sjá að ráðherrann er að fyfgja eftlr hótun sínni. Frumvarpið í hei(d ber 
með sér eínn megin tilgang: að stöðva „ófögnuðínn1’* I besta fallf fela frumvarpsdrögin í sér 
grundvalfarmisskifning á þeirri starfsemi sem smáiánafyrirtækí stunda. A.m.k. verður ekki séð 
að tilgangur frumvarpsins einskorðist við neytendavemd. Hvar sem fæti er drepið niður í 
frumvarpinu má finna ákvæði sem útifoka áframhaidandi rekstrargrundvöii smálánafyrirækja. 
Með frumvarpinu er ráðist með beinum hætti gegn atvinnufreisisákvæði 75. gr. 
stjórnarskrárinnar án þess að almannahagsmunir kreQist þess. í þessu sambandi er rétt að 
ftreka að lántakendur geta ekki bakað sér rfkari skuldbindíngu en sem nemur kr. 49.250,- á 
hverjum tíma. Þetta hljóta að teljast óverulegir prmunir, hvernig sem á málið er iitið.

Umbj. minn hefur fram að þessu rekið mjög ábyrga iánastefnu sem byggir á þvf að fyrsta lán 
viðskiptavinar getur ekki verið að hærri fjárhæð en kr. 10.000,-. Þá getur viðskíptavinurinn 
ekki tekið annað lán til að greiða upp fyrsta lánið. Heildarskuldbindíng viðskíptavinar getur því 
aldrei verið mikiJ á hverju tímabíli.

Ef frumvarpið verður að íögum f óbreyttri mynd er öruggt mái að starfsemi umbj. míns mun 
leggjast af og á það væntaniega einnig við um Hraðpeninga ehf. Þetta mun að sjáffsögðu 
hafa f för með sér umtalsvert tjón fyrir bæðí fyrirtækin, sem nú hafa starfað um þó nokkurt 
skeið við góðar undirtektir viðskiptavina sinna. Hjá þvi verður ekki komist að umbj. minn mun 
leita réttar sins fyrir dómstólum vegna lagasetníngarinnar og þess tjóns sem fyrirsjáanlegt er 
að féiagið muni verða fýrir vegna hennar.

1 Sjá http://wvw.mvJ5/frett/vill-st0dva-sms-tanastarfsemi.
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Nánarí upplýsingar um starfseml Kredia má fmna á heimasíðu féíagsins, www.kredia.is.

Virðmgarfyllst, 
f.h. Kredia ehf.

Ö w v j § ) \
Haukur Öm Birgisson h(

http://www.kredia.is


irylgiskjal nr. m i m>|ĤyyrnT)
Skrifstofa Alþingis 
b.t. viöskiptanefndar 
Austurvelli 
150 Reykjavík.

Kópavogi, 6. maí 2011

Efni: Umsögn um efni frumvarps til laga um breytingu á iögum nr. 121/1994, um 
neytendaián, meö síðari breytingum, 724. mál, þskj. 1248.

Undirrituðum lögmönnum hefur verið faiið af fyrirsvarsmönnum Útlána -  samtaka 
fjármálafyrirtækja án umsýsiu Qármuna annarra að rita umsögn um ofangreint frumvarp 
og afhenda virðuiegri viðskiptanefnd Alþingis. Umbj. okkar eru samtök svokallaðra 
smáiánafyrirtækja sem hafa það markmið eitt að vera málsvari fyrirtækjanna og stuðia að 
samkeppnishæfum starfsskiiyrðum fyrirtækjanna á íslenskum fjármálamarkaði.

I. Almennt
Starfsemi smálánafyrirtækja er í grunninn afar einföld og felst I stuttu máli í því að veita 
viðskiptavinum peningaíán að fjárhæð kr. 10.000,- til kr. 40.000,-. f upphafi getur 
viðskiptavinur aðeins fengið lánaðar kr. 10.000,- og ef hann hefur greitt lánið tii baka býðst 
honum að taka lán að fjárhæð kr, 20.000,- o.s.frv. Samaniögð íántaka getur þó aidrei numið 
hærri fjárhæð en kr. 40.000,-. Lánin eru veitt til 15 daga í senn og eru þau alfarið fjármögnuð 
með eigin fé fyrirtækjanna sjálfra. Skiiyrði fyrir lánveitingu er að víðskiptavinur sé lögráða, sé 
ekki á vanskilaskrá og hafi ekki fengið heimiid til greiðsluaðiögunar. Aliar nánari uppiýsingar 
um starfsemina má finna á vefsíðu Útlána á www.samtokin-utlan.is.

í upphaff er rétt að taka fram að fyrirtækin hafa tíl þessa starfað á grundvelii laga um fjarsölu 
á Ijármáiaþjönustu nr. 33/2005 og hafa fyrirtækin í einu og ö!lu fylgt þetm skyidum sem lögin 
hafa sett þeim. Um þetta vísast m.a. til umsagnar efhahags- og viðskiptaráðuneytisins tii 
Neytendasamtakanna, dags. 15. júnf 2010 (fylgiskjai 1).

Þrátt fyrir að hafa starfað samkvæmt gildandi lögum hafa smáiánafyrirtæki sætt mikilli 
gagnrýni sem oft á tíðum hefur verið ósanngjöm og ómáiefnaieg í þeirra garð. Einna hörðust 
hefur gagnrýnin verið frá efnahags- og viðskiptaráðherra sem m.a. iét eftirfarandi orð falla i 
fréttum Ríkisútvarpsins þann 8. febrúar2010:

„Þetta er starfsemi sem á ekki að iíðast, hefur ekkert samfélagsiegt giídi og ég heid 
það skipti okkur mikiu máii að finna ieiðir tii að stöðva þennan ófögnuð eins fíjött og 
við getum.a1

1 Sjá http://www.ruvJs/frett/vlH“Stodva-smS'lanastarfseml.
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Vegna þeirrar gagnrýni sem félögin hafa orðið fynr hafa þau um langt skeið óskað eftir því að 
aílri óvissu verði eytt um þann lagaramma sem félögunum ber að starfa eftir, hafi slík óvissa 
verið tíl staðar. Þannig hafa fyrirsvarsmenn fyrirtækjanna m.a. fundað með fyrrverandi og 
núverandi viðskiptaráðherra og talsmanni neytenda í því skyni að kynna starfsemi sína og 
óska eftir samstarfi vegna þeirrar þjónustu sem þau hafa boðið viðskiptavinum sínum upp á 
frá stofnun félaganna árið 2009. í nóvember á síðasta ári íagði efnahags- og 
viðskiptaráðherra fram drög að frumvarpi um starfsemi smálánafyrirtækja og skiluðu bæði 
fyrirtækin inn umsögn til ráðuneytisins vegna málsins þar sem verulegar athugasemdir voru 
gerðar við fyrirætlanir ráðherra. Frumvarpsdrög ráðherra ásamt umsögnum má lesa á 
fylgiskjölum 2, 3 og 4 með umsögn þessari.

Vegna þess sem á undan hefur gengið er það samtökunum því mikið fagnaðarefni að horfið 
hafi verið frá fyrri fyrirætlunum og þess í stað sé nú komið fram frumvarp sem ætlað er að 
fella starfsemina undir lög um neytendalán og þannig tryggja jafnræði milli smálánafyrirtækja 
og annarra fánastofhanna.

Ef hið háa Alþingi ákveður að breyta lögum um neytendalán l því skyni að þau nái til 
svokallaðra smálána þá er nauðsynlegt að við lagasetninguna sé gætt hófs og yfirvegunar. 
Undirritaðir vilja af því tllefní benda á nokkur atriði er þykja orka tvímælis en þó skal tekið 
fram að í grunninn er frumvarpið að mestu skynsamlegt og í samræmi við þá starfsemi og 
viðskiptahætti sem smáiánafyrirtæka viðhafa í dag. Fulllangt þykir þó gengið í nokkrum 
atriðum er nú verða rakin.

II. 1. gr. frumvarpsins
Ekki eru gerðar athugasemdir við 1. gr. frumvarpsíns.

III. 2. gr. frumvarpsins
2. gr. frumvarpsins felur í sér skyldu til að veita upplýsingar sem þegar eru veittar af hálfu 
smálánafyrirtækja á heimasíðum þeirra. Sú athugasemd er gerð víð orðalagið „við 
markaðssetriingu‘\  að það sé of víðtækt.

í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að ætíunin sé að gera fýrirtækjum skylt að 
veita ákveðnar upplýsingar í kynningarefni sínu. Markaðssetning er víðtækara hugtak en 
kynningarefni og má ætla að það taki jafnframt til auglýsinga í fjölmiðlum. Það er sjálfsagt að 
kynna rækilega þær upplýsingar sem getið er í 2. gr. frumvarpsins en það er útilokað að ætla 
fyrirtækjum að setja alit þetta efní I einfaldar auglýsingar og er því mælt með að orðalagið í 
þessum efnum verði skýrara og afmarkaðra. Kynning á starfsemi smálánafyrirtækja fer að 
mestu fram í gegnum heimasíðu fyrirtækjanna og þar fer kynning á skilmálum viðskiptanna 
fram. Farsælast væri að mati umbj. okkar að gera fyrirtækjunum að setja upplýsíngamar fram 
með tiiteknum áberandi hætti á heimasíðum þeirra þar sem fyrsta sýn fyrirtækjanna gagnvart 
viðskiptavinum kemur fram.

IV. 3. gr. frumvarpsins
Eins og fram hefur komið hér að framan fer nú þegar fram mat á greiðslugetu viðskiptavina af 
hálfu smálánafyrirtækja áður en viðskipti heijast Það er nauðsynlegt til að takmarka 
áhættuna af því að viðskiptavinurinn geti ekki greitt til baka það sem lánað er. Um er að ræða
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könnun á vanskiiaskrám og hvort viðkomandi hafi fengið heimild til greiðsiuaðlögunar. 
ftarlegra mat en nú fer fram getur varía talist í nokkru samræmi við þœr fjárhæðir sem í húfi 
eru í starfsemi fyrirtækjanna. Umbj. okkar telur skynsamlegt að miða þörf á ítaríegu 
greiðslumati við raunhæfar fjárhæðir, þ.e. ef lán er yfir tiltekinni fjárhæð þá þurfi að fara fram 
greiðslumat. Mætti nefna fjárhæðina kr. 200.000,- til 500.000,- í því sambandi, en það skal 
tekið fram að umbj. okkar hefur enga sérstaka skoðun myndað sér á mikilvægi greiðslumats 
vegna hærri lánsprhæða, enda eru slíkar vangaveltur honum óviðkomandi. Þó má ganga út 
frá því að skylda til greiðslumats vegna allra neytendalána óháð fjárhæð gæti orðið 
fyrirtækjum og viðskiptavinum þeirra afar þungbær. Svo dæmi sé tekið þá gæti 
húsgagnaverslun ekki selt foreldrum bamarúm á raðgreiðsíum nema að undangengnu 
greiðslumati.

í tilviki umbj. okkar þá myndi formlegt greiðslumat vegna viðskipta að fjárhæð kr. 10.000,- 
augljóslega kaila á aukna vinnu og utanumhald sem leiðir af sér aukinn kostnað fyn'r 
lántakendur þegar upp er staðið.

V. 4. gr. fmmvarpsins
Umbjóðandi minn telur ákvæði 4. gr. að mestu eðliiegt Það verður þó r þessu sambandi að 
horfa til þess að í því að veita smálán með þeim rafrænu færsium og utanumhaldi felst 
kostnaður. Það felst því tvísögn í því er kemur fram í frumvarpínu að annars vegar er heimilt 
að gera neytanda að greiða kostnað sem fyrirtækið hefur orðið fyrir vegna iánsins og hins 
vegar að segja að sá kostnaður megi ekki fara fram yfir hlutfallslegan kostnað m.v. lánstíma 
af fullefndum samningi. Til þess að ná tilgangi ákvæðisins þyrfti að vera ákvæði um að 
lánstíminn i þessu sambandi teijist aidrei skemmri en fimm dagar eða tilgreina 
lágmarksfjárhæð. Að öðrum kostí fær fyrirtækið ekki einu sinni lágmarksgrunnkostnað 
greiddan. T.d. má i þessu sambandi benda á kostnað eins og greiðsluseðlagjald banka o.fl.

VI. Niðurlag
Samanborið við aðra lánastarfsemi sem hefur viðgéngist hér á landi árum saman án þess að 
sérstök löggjöf hafi verið sett um hana þá er starfsemi umbj. okkar lítilflörleg. Fjárráða 
einstaklingar sem ekki eru á vanskilaskrá geta fengið yfirdráttarheimildir í bönkum fýrir mörg 
hundruð þúsunda króna án þess að um slíkt gildi sérstök löggjöf. Sömu einstakiingar fá 
kreditkort i hendur þar sem úttektarheimild er i byrjun kr. 100.000,- án nokkurra skilyrða. 
Með kreditkortum eru síðan keyptar vörur að vírði alit að kr. 250.000,- með 
raðgreiðslusamningum. Fjöldi verslana og þjónustufýrirtækja gera lánasamninga við 
einstaklinga vegna kaupa á vörum þar sem til grundvaliar liggur aðeins könnun á 
viðskiptavini á vanskiiaskrá. Þessi viðskipti geta numið hundruðum þúsunda. Umbj- okkar lét 
gera sérstaka rannsókn í tilefni af umsögn þessari þar sem fengin var 19 ára gömul stúika til 
að ganga á mllli fyrirtækja, fá lán, kreditkort, kaupa vörur o.s.frv. Á aðeins fjórum dögum 
hafði stúlkan skuldsett sig með eftirfarandi hætti:

1. Yfirdráttarheimild í Landsbanka fslands
2. Kreditkort og úttektir af því
3. Raðgreiðsiusamningur hjá Vodafone vegna 

kaupa símtækis
4. Raðgreiðslusamningur hjá raftækjaverslun

kr. 200.000 
kr. 100.000

kr. 142.990 
kr. 82.108

3



5. Smálán hjá Kredia ehf.
6. Smáfán hjá Hraðpeningum ehf.

kr. 10.000 
kr. 10.000

Samtals tókst stúlkunni á afar skömmum tíma að skuidsetja sig fyrir kr. 545.098,-. Einnig átti 
hún kost á að fjárfesta í bifreið að flárhæð kr. 400.000,- en þar sem hún er námsmaður gat 
hún ekki skiiað inn þremur faunaseðlum sem krafist var til að taka yfir bflaláníð á bflnum. Ef 
hún væri aímennur launþegi hefði hún auðveldlega getað hækkað skuldsetninguna í kr. 
1.000.000,-. Að auki hefði viðkomandi getað leigt bff, lefgt tæki og tói hjá ýmsum tækjaleigum 
fyrir tugi þúsunda án nokkurra skifyrða.2

Að fokum teíur umbj. okkar nauðsynlegt að vfkja í stuttu máfi að umsögn Velferðarvaktarinnar 
sem finna má í athugasemdum með frumvarpinu. Sú umsögn gefur alranga mynd af þeim 
hópi einstakiinga sem á viðskipti við smálánafyrirtæki og er þvf miður full af ranghugmyndum 
um starfsemina og eðff hennar. Ekki þykir ástæða tif að fara yfir umsögn velferðarvaktarinnar 
í smáatriðum en rétt þykir að benda á þann grundvaifarmisskifning er þar kemur fram. 
Umsagnaraðili vírðist horfa fram hjá þeirri staðreynd að fýrirtækin fána aðeins kr. 10.000,- tif 
eiristaklinga sem eru fjárráða, eru ekki á vanskílaskrám og hafa ekki fengið heimifd til 
greiðsluaðfögunar. Mat á greiðslugetu fer fram af háffu fyrirtækjanna vegna þess að það er 
þeim nauðsynlegt að fá fánið greítt ti( baka. Enginn fær hærra ián en kr. 10.000,- og getur 
samanfögð fánsfjárhæð aldrei numið hærri fjárhæð en kr. 40.000,- ef viðskiptavinurinn getur 
sýnt fram á jákvæða viðskiptasögu. Ekki er nokkur vafi í huga umbj. okkar að þau dæmi sem 
rakin eru f umsögn Vefferðarvaktarinnar taka tíi einstakfinga sem eiga i fjárhagsörðugleikum 
sem rekja má til annarra þátta en starfsemi smálánafýrirtækja. Að velja það orðalag að segja 
að dæmin séu af fófki sem „hefur orðið fyrir barðinu á smáfánafyrirtækjum" fýsir frekar 
hugarfari þess er umsögnina ritar frekar en starfsemi fyrirtækjanna og umfangi viðskiptanna. 
Umsögnin er því ekki byggð á hfutfægu mati eins og gera verður kröfu um þegar þörf er 
metin á setningu föggjafar sem setur lögmætum atvinnurekstri skorður.

Ef Viðskiptanefnd Afþingis samþykkir hafa undirritaðir áhuga á að koma á fund nefndarinnar 
tif að skýra ofangreinda umsögn og svara spurningum er kunna að vakna.

2 Mikii og hröð skuídsetning -  rannsóknarverkefni unniö af Jens fvari Jóhönnusyni Albertssyni f maí 
2011. Skýrslan er merkt sem fyigiskjaf 5.

Virðingarfyffst 
f.h. Otfána
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Ágrip
Þessi skýrsla reynir að svara spumingunnl: „Tií hversu hárra skulda geíur ungur 

einstakiingur stofnað og á hve stuttum tíma?" Aðferðafræðin er aðallega eigindleg og eitt 

tilvik skapað þar sem einstaklingur er sendur ut af örkinni til þess sérstaklega að reyna að 

fá fyrirgreiðslur. Einstaklingurinn kom sér í 540 þúsund króna skuld á 4 virkum dögum hjá 

fjórum fyrirtækjum, Kreditkort var aðalhjálpartækið en með þvf sköpuðust 60% skuldanna, 

4% skuldanna voru smáián

Inngangur
Lánastarfsemi hefur verið í sviðsljósinu síðastliðin ár. Bankahrun og hegðun íslensku 

bankanna fyrir hrun hefur verið heísta ástæða þess. Smálánafyrirtæki hófu að veita smálán 

á íslenskum markaði árið 2009. Slík lán eru veitt víða um Evrópu og Norður-Ameríku og 

hafa þau verið gagnrýnd. Gagnrýnin hefur einna helst beinst að siðferðilegum þáttum og 

því að einstaklingar geti steypt sér í miklar skuldir. Háum kostnaði hefur líka verið teflt 

fram. Þessari skýrslu er ætlað að svara eínni spurningu: „Til hversu hárra skulda getur 

ungur einstaklingur stofnað og á hve stuttum tíma?u Þetta er tilvikskönnun, skoðað er eitt 

tilvik og reynt að láta einstakling stofna til skulda á skömmum tíma.

Hugmyndafræði
Stuðst var við eigindiega rannsóknaraðferð sem leitast vtð að skýra eitt tiltekið 

viðgangsefni. Hugmyndafræðin gengur út á að lýsa og túlka félagslegar aðstæður fólks 

eins og unnt er. Ekki er reynt að finna út einhverja reglu heídur er tilgangurinn að skilja 

veruleika fólks. Ýmsar aðferðir eru innan eigindlegra rannsóknaraðferða en í þessari 

rannsókn eru aðallega notaðar þátttökuathuganir sem ganga út að fylgjast með og túlka 

ákveðnar athafnir.

Siðferðileg álitamál
Að athuga hvernig ung manneskja getur stofnað tií skulda er vafið mikfum siðferðiíegum 

álitamálum. Viðfangsefnið, unga manneskjan sem tekur þátt, getur lent í vandræðum 

seinna meir vegna þeirra lána sem stofnað var til. Hið sama má segja um fyrirgreiðslur 

framtíðarinnar. Ttl að koma veg fyrir slíkt hefur verið gerður samningur við viðkomandi þar 

sem tryggt er að allur kostnaður vegna rannsóknarinnar verður greiddur af rannsakendum. 

Lánasamningar sem gerðir eru verða greiddir að fullu um leið og rannsókn lýkur. Viss 

blekking á sér stað þegar sótt er um iánasamninga. Það er til dæmis ekki ætlun



rannsakenda að byggja upp samband við þau fyrirtæk! sem þjónusta er sótt til. Ekki er 

heldur ætlunin að kaupa þá bifreið sem viðkomandi skoðaði möguleika á að kaupa. Ttl að 

koma í veg fyrír þann skaða sem mögulega getur hlotist af þessum þætti er ekki reynt að 

draga upp tálmynd eða segja iygi. Athugað verður frekar hvort starfsreglur styði þá 

þjónustu sem beðið er um.

Framkvæmd rannsóknar
19 ára gömul stúika (Sigga) sem er að kíára menntaskóia var fengin til að taka þátt í 

rannsökninni. Hún var ekki með nein lán á sínu nafnl, borgar aittaf reikninga á réttum tíma 

og er eigandi bifreiðar sem hún fékk að gjöf. Hún var ekki með símanúmer á sínu nafni. 

Sigga hafði samband við nokkrar fjármálastofnanir til að fá fyrirgreiðslu, yfirdrátt og 

kreditkort. Athugað var hvort Sigga gæti fengið fyrirgreiðslu án þess að hafa kreditkort. 

Þegar hún hafði fengið kreditkort var athugað hvort að hægt væri að fá fýrirgreiðslu hjá 

símafyrirtækjum og raftækjaverslunum. Síðan var kannað hvort möguiegt væri að fá 

bílalán með því að nota peninginn sem Sigga hafði fengið með íánum frá banka (yfirdrátt 

og kreditkort).

Niðurstööur
í töflu 1 má sjá niðurstöður fyrirspurna um fyrirgreiðsiur.

f l H H P P I
l a t i p l Œ
^ ^ e b ^ o r t i ;

Landsbanki J á -100.000 heimild Já - 200.000 heimild Viðskiptabanki

MP-Banki Nei Nei Skýring gefin

Arion banki Nei ?

Glitnir ? ? Ekki komið svar

S24 Nei Nei Flókið umsóknarferli

Byr ? ?

Amerioan Express ? Á ekki við

Borgun Já - 250.000 Á ekki við Er bara fyrir 
raðgreiðslu-samninga

Kredia Á ekki við 10.000 smálán

Hraðpeningar Á ekki við 10.000 smálán



Tafla 1. Yfirlit yfir fyrírgreiðsfur

Landsbankinn er viðskiptabanki Siggu og var sótt um yfirdrátt og kreditkort. Umsóknin var 

gerð um hádegi og klukkan tvö fékkst jákvætt svar við 100 þúsund króna yfirdrætti út 

sumarið* Haft var samband við bankann og beðið um hækkun á yfirdrættinum, eða upp í 

200 þúsund, það var samþykkt. Næsta virka dag kom orðsending frá bankanum um að 

umsókn um kreditkort væri samþykkt með 100 þúsund króna heimild.

Arion banki gaf neikvætt svar um kreditkort, svarið barst daginn eftir.

Umsóknarferli s24 var ítarlegast og flókið, miðað við hina bankanna. Þar var til dæmis 

spurt hversu lengi viðkomandi hefði búið i sama húsnæði. Hjá s24 var beðið um 500 

þúsund króna heimiid. Svarið við fyrirspurninni kom 15 mínútum seinna og var það 

neikvætt Send var önnur fyrirspurn þar sem beðið var um lægri heimild eða 100 þúsund. 

Svarið barst daginn eftir, enn neikvætt

MP-banki svaraði fyrirspurninni strax daginn eftir og var svarið neikvætt á þeirri forsendu 

að engin reynsla væri kominn á víðskiptin en það væri mögulegt að skoða lán eftir 

einhvem tíma.

Glitnir, Byr og American Express hafa ekki svarað fyrirspurnum þegar þessi orð eru rituð (6 

virkum dögum eftir að umsöknum var skilað inn).

Það var ekki hægt að fá fyrirgreiðslur eða lán án kreditkorts, reynt var hjá símafyrirtækjum 

og raftækjaverslunum.

Kreditkortið var komið í hendurnar á Siggu 4 virkum dögum eftir að beðið var um það. Þá 

var strax athugað með raðgreiðslusamninga. Byrjað var á Vodafone og gerður samningur 

til eins árs með kaupum á iPhone 4 (sjá fylgiskjöl). Það gekk snurðulaust fyrir sig. Reynt 

var að gera slíkt hið sama hjá Símanum og Nova. Þar gekk það ekki eftir og var ástæðan 

sögð sú að ekki væri heimild á kortinu, Hringt var í bankann og spurt hvers vegna. Bankinn 

sagði ástæðuna ekki vera heimildina heldur væru kaupin stöðvuð af Borgun, 

kortafyrirtækinu. Þeir hafa þá reglu að fána ekki nema 250 þúsund krónur í raðgreiðslur. 

Sigga fór í raftækjaversiun og keypti vörur fyrir 80 þúsund krónur án allra vandkvæða (sjá 

fylgiskjöl).

Þá fann Sigga bifreið, Nissan Micra, og kannaði hvort hægt væri að kaupa hana með 

lánafyrirgreiðsium. Þar sem Sigga var búin að fá fyrirgreiðsiu hjá bönkum upp á 300 

þúsund (200 þúsund í yfirdrátt og 100 þúsund á kreditkorti), var sú upphæð notuð sem 

möguleg útborgun. Umboðið hafði samband við bankann og vegna þess að 

einstakfingurinn var undir 25 ára aldri þurfti að koma með 3 iaunaseðla og FE eyðubJað 

(lánayfirlit með vottum, sjáfylgiskjöl).

Sigga sótti um smálán hjá Kredia og Hraðpeningum. Eftir skráningu á heímasíðu



fyrirtækjanna fékk hún 10 þúsund krönur frá hvoru fyrirtæki, það tók hana rúmar 10 

mínútur.

— M 1
Landsbankí Yfirdráttur 200.000

Borgun Kredltkort 100.000

Vodafone Raðgreiðslusamningur 142.990

Skífan Raðgreiðsfusamningur 82.108

Kredia Smálán 10.000

Hraðpeningar Smálán 10.000

Tafía 2,, Samantekt á lánum

Ef lán fara í vanskil fer af stað ferli sem er mismunandi eftír fyrirtækjum. Lögfræðingar og 

tiiheyrandi kostnaðarauki fylgir óhjákvæmilega með. En einstök krafa er ekki birt á 

Vanskilaskrá LT nema upphæð upprunalegrar skuldar sé yfir 40 þúsund.

Ályktanir
Á 3 klukkustundum tókst Siggu að fá 220 þúsund króna fyrirgreiðslu í gegnum sima og 

fékk vilyrði fyrir kreditkorti. Yfirdrátturinn kom frá viðskiptabanka hennar og þvf má ganga 

út frá að reynsla hafi verið komin á viðskiptí við hana.

Hálfum degi eftir að Sigga fékk kreditkortið í hendumar var komin 200 þúsund króna skuld 

og hún búin að gera samning um áskrift hjá símafyrirtæki og þá er auðvelt að fá háan 

símareikning. Ásamt því getur einstaklingur stofnað til viðskipta og gert fjárhagsiegar 

skuldbindingar á mörgum stöðum, s.s. með áskrift að tímaritum, sjónvarpí o.s.frv. Ef 

gengið er út frá því að Sigga muni ekki greiða neina reikninga munu skuldimar vera 

samtals tæpar 545.000 sem skiptast hlutfallslega eins og mynd 1 sýnir.



®  Landsbanki #  Borgun #  Kredia
%  Vodafone #  Skífan #  Hraðpeningar

Aíynrf i  -  Hlutfall skuída

Myndin er samt villandi þar sem Skífan og Vodafone eru ekki aðsíarnir sem myndu sækja 

að Siggu. Þar voru gerðir raðgreiðslusamningar sem kreditkortafyrirtækið myndi senda f 

innheimtu. Mynd 2 er því eflaust skýrari að því íeyti.

$  Landsbanki #  Hraðpeningar #  Borgun 9 Kredia

Myná 2  -  Kreditkortareikningar teknirsaman

Allir reikningarnir verða líklega sendir í innheimtu og skráðir á Vanskílaskrá LT. Hægt er að 

skrá á Vanskilaskrá LT að minnsta kosti 2 reikninga (Landsbankinn og 

kreditkortafyrirtækið). Reikningar frá Kredia og Hraðpeningum geta ekki verið skráðir á 

Vanskilaskrá LT. Fyrirtæki sem veita raðgreiðslusamninga veita ábyrgðinni á lánveitingunni 

yfir á kortafyrirtækin. Það eru þau sem taka að sér að rukka einstakiinginn og 

kortafyrirtækið sendir einn reikning þar sem margir iágir reikningar eru teknir saman, það 

auðveldar skráningu á Vanskiiaskrá LT



Ef munurinn á smálánum og öörum lánum er skoðaður sést að það er mun auðveldara að 

fá smálán, allt gert á netinu og litíar sem engar upplýsíngar sem þarf að gefa upp. 

Afgreiðsla smáláns er líka mun fljótari, 10 mínútur á móti þeirri klukkustund sem það tók að 

fá yfírdrátt En upphæðin er mun íægri og þess krafist að fyrra íánið sé greitt áður en fleiri 

lán eru tekín. Ef það er skoðað í samhengi við raðgreiðslusamninga kreditkortafyrirtækja er 

sláandi munur. Ef einstaklingur hefur aðgang að kredítkorti getur sá hinn samí stofnað tíi 

skulda upp á 250 þúsund krönur þráttfyrir að heimildin á kortinu sé bara 100 þúsund. 

Kreditkortið veitir líka aðgang að áskriftarþjónustu þar sem reikningarnir geta verið upp á 

tugi þúsunda. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk á til að eyða meiri peningum ef það 

notar kreditkort (Robb og Pinto, 2010) og er líklegra til að ienda í vanskiium ef það hefur 

kreditkort en ef það hefur það ekki (Edmonds, Stevenson, Swisher, 2010).

Spurningin sem var inngangspunktur í þessari skýrslu var á þessa leið: Hversu mjög getur 

ung manneskja með litla sem enga fjármálasögu skuldsett sig og hversu hratt. Niðurstaðan 

er rúm hálf milljön og það tók 4 virka daga. Skuldimar eru mestar vegna kreditkorts, á 

þremur klukkustundum fékk einstaklingur i hendurnar útttektarheimild upp á 350 þúsund í 

formi raðgreiðslu og heimildar. Aðrtr aðilar eru með 40% af skuldunum. Niðurstaða bendir 

til að smálán ættu ekki að knésetja einstakiinga en þó er frekari rannsókna þörf á þessu 

fyrirbæri. Þar væri t.a.m. hægt að skoða hve mikil áhrif smálán hafa á eyðslu einstakiinga, 

hvort fylgní sé milli smáiána og vanskiia á öðrum stöðum og margt ffeira.

Fyrirvarar
Útlán -  samtök fjármáiafyrirtækja án umsýslu með fjánmuni annarra bað undirritaðan um 

að gera þessa rannsökn og ber að taka hana með þeim fyrirvara. Rannsóknin reynir hvorki 

að meta áhrif þess að fá lán með skjótum hætti né kostnaðinn sem myndast við lántökuna. 

Þar sem rannsóknaraðferðin er eigindieg er ekki hægt að ganga út frá því að allír 

einstaklingar fengju þessi ián eða að önnur lán hefðu ekki fengist.

Heimildaskrá
Edmonds, T., Stevenson, L., Swisher, J. (2010). Consumer Credit: The next shoe to drop 

or a bullet dodged? Joumat oflegai, ethicaí and regulatory Issues 13(2), 117-118. 

Robb, C. og Pinto M. (2010). Collage students and credit card use: An analysis of 

financiaily at-risk students. Collage studentjournal 44(4), 823-835.
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Borgun hf. kU *M06Se*1259 Voxtafaust Staógrciósbtíi

Greiðshimáö ,;: 
GrefösfuKört xxxx-xxxx->

Kennrtaía korthafa/skufdara Sími
: AXfÐVElDAR VJDSWMI 

ÍScljandl 9829091

Söíum, bRft-

Kafh ög hemáíi skukfará

: 'Sfcýring

Hcimíld

Playstatíon 3 160gb Síngstar Mic Smgstar ps3
Hendarvord

LántökugjaUÍ (3)

Krónur

77,99»
2340

Gretósbkjör

PjpWI.S|aWdaga Fytvtí sjakldagl 

02..Ö6.2011

Vcxtir *

0t00S fastfr

Á t i& s  hlutfatlst. kosw. 
7>49Z i ;

Headarlántðkukostn. 
4.1t0kr. *

HcHdarupphaeó 

82.108 hr, .. :

Samtatj
skuld

80.338 kr.

Krónur: Jttát^^undógþrjíð^druö^álwpgáttaogOO/IOO

SkúMarS v$óttrkcnnirmc4 undirrituns^SðröstótíaBorguh hí.Ofóngreínda^árháíð ösiofar bÖ eridurgreJdaHana.ásarrt 
kostnaöi ems 03 gr.einir aö ofan, Jafhfrantt ssáöfeitir sktiláárt ad tíafa kymit.ser nieöfy^jandi grciðsiraættun umarborsanir, 
vext»ogaftnanluástnáöaftónt^uíwf..l^Íá«iág^ö^n|:. 15:1/1994 i^ncýtcndaUív : :

táníö skate îdursrciðast tflBDrjgunar hí. imdjofnsim rmnadarbgtim aftrarsu«4tfrt 03 kostnaöi a if^he^iinn láan^^o^  
aSattáslttrSCor̂ t»iar .. ■ .

tirrfö innheáitlst jrcð þeímhættl sem sfcuSctari hcfor valiö 03 t%rcíndur er hér ðt> ofon. Innheifttíst grciösía / greiösiir cfcfcf 

m&ö þeimhtettí er sairiið hefur vcrid umog rekja mí óm&gubika tÍiástaöRa semeru á abyrgö sV.uídara s.s. að ekkí ér fyrcr 
hcndi innistæöaá reEkftingi, cr jþá Bargitn hf. heirrtSî nekkÍ skylt adscnda sfcuitara scrstakan greiðstuscðiE tfl innhahrttu óg 

greiöir. skuWatri.þá koatnaö af sb’krí innhcfimtu skv. gHdandf gíaídskrá Sargunar hf, á.hwsfjum ttma, Siafi ómöguteúkitof ástædum 
serneítki croivaidi skuldara irráRoreuh hf. innheöntð skujfej rneð grelösfgscðScn kostnaöur vió innhesmtu mi *tóréivéraimtri 

cn'cfinnheínnt.>œrfn̂ }jeírr?fê .ersaintóyafumíŝ hafil. ■! :

firagbt greiösb afticrgtmar, víuctá cða kostnaóar Jcnjjur en i 14 dap er Ðorgun hf. hyínarr scmer heímflt aó gjaídíeto ato 

skutöna og afhenda haina tilinnheHnto á kostnad skuöara. Ef grcidsia berst ekkí á rcttum gjatddagð rciknast dráttarvcxtir 
cinsOfljþeireruákvcönír af Seðbbanfca ísbndsá hverjwnt&m, , ; '

Um fær5fur gítía aðÖ<3ro feyti regbr atmcnnra yiöskipíaskitaáia um kortíð, str greiðsfcimáti kredítícort.

Uppfyjingor umstööu tánsins fárt hjá Borgun hf. j síma S6Ö-1é0ö cöa innheimta@borgun.is

tfridirskrift skuldara ÚiSifudagur 
29.04.2011 '

5ana\refur.fe/.../Stad9re!d̂ íu!3n.aspx?L„

mailto:innheimta@borgun.is
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Nr. ; 

t

2 : j: 

4 ',:■

*

GJafddaji 
02.06.2011 

02*07.2011 . .
02.08.2011 V 

DZ.09.20n 
02.10.2,0«

02.11.2011

A fb v rg u n  

: 13.590 kr. 
13.389, kr.

13.390 kr,
13.390 kr. 

. 13.389 kr.
13.390Kr.

Vextfr
Okr.

Okr.
Okr.

Okr-
Ökr,
Ókr.

GreiðsJugj. 

, :295kr. 

: : 29Skr.
:v-'; 29S kr. 

■ i\';<2?5 kr.
,,'; .:.Í295kr. 

• • .Z9S kr.

' GreíttoJb 

lÍÍSSkr. 
. ,Í3.6S4kr, 

: ■ 13.683 kr. 
:: :t3-635 kr. 

; .13.6.54 kr. 
: 13,635 kr.

Sarotafcí : 00338 kr. Okr. :.. 1.770 kr. ;. 82.108 kr.

Lýn ta ku s jk t i;  : . 2340 kr. : .

Árfcg hUtfatetafei kostrtaðar: 7,49«

2/2

https://wmv.tenavefur.i5/lo3ntypesi/St-


Áskríftarsamningur

Símanúmer

; Page í o f 4

vodafone

Greiðandi Notandí

Greiðslumátl Freísi Kreditkortanúmer G ild ls lim i /

Tcgund síma

f> ]6 rtu s lu lc iö . Frcfsi é itt yerd 
Aukaþjónustur

S!M kort ;

ÍMEI nr.

| j Skoldta»s>uhelmild ' ■ • '•'..... r"............ ’T7;................... ■ .
fcgur>a]rritt>ynÆt^t3t>ft6rmBO tyrír a-3 végna t^t^eimíssimantinieffl vtrfa títutófœrö á krctíötort mrtt.

Undírsicrlftsí»fnnings

É Q  u n d t í f t u O . ' a ð o m c f  f c y n m  m é f  & í m c n n a r r e ^ u r a g  s W Í r n i b  O 3  í f a w k i p t a  W ,  w m  © g m  lyljjja (jocsuffl

29 apri!20 l i

PársönuskBrííd (n ú m e r/te o .) , nr,

S ö ium aður

Undirskrift
rétömfa . ■ .—   .....   ---T-r-—

htíp^/icai’e/rernpIíites/Pniit/ConlniclSintíc.htm 2 9 .4 .2 0 1 1
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Beiðni um lánayfirlit frá Reiknistofn bankanna
Undíiritaöw öskar cftir íánayllríitt fiát RcBotistofu banfcjmtay ilr íkulcö>indirigar síaor yiö hvcga og cina þá íánâ  Oíg .',

! : Bcíönin qr soid til SP«FjwKö^m «*r/^nd^^ ' s a n  m x m  ftrcnta. ut yfuríítiö. |

Úg. ós]kit c íika O  y fir litW  vcröi , ■. Eípfpnlifcð ú t hjá SP*Fjámií3̂ yiun Í> fi1̂ dsba íil< iinum  hf.

' v : '| ;: • j  : í ; ' :’Ö s c m h e ím  v .  ' :-í ; V'

Rcykjavl^ (M.05J20H

1 íöföttbíbr/Glswibíínr

S J^FfSfíftSfíiun JiC Sigtóai 42 1 Ot$,Reytcj»vð;



SAMANTEKT ÚR RANNSÓKNARSKÝRSLU

ð
Fylgiskjal nr. JELx

„Ti! hversu hárra skulda getur ungur einstaklingur stofnað 
og á hve stuttum tíma?“

Rannsakaö með þáíttöku 19 ára stúlku í menntaskóla. Hún hefur engin fyrri lán á eigin nafni, 
er ekki með skráð símanúmer. Hún hefur hingað til borgað reikninga á réttum tíma og er 
eigandi að bifreið sem hún fékk að gjöf.

Stúlkan hafði samband við nokkrar fjármálastofnanir til að fá fýrirgreiðslu, yfirdrátt og 
kreditkort. Hálfum degi eftir að stúlkan fékk kreditkort í hendur var skuldin komin í 200 þúsund 
krónur. Hún var komin í reikningsviðskipti víð símafýrirtæki þar sem ekkert þak var á notkun 
og upphæð símareiknings. Með kreditkorti getur einstaklingur stofnað til viðskipta og gert 
fjárhagslegar skuldbindingar á mörgum stöðum, til dæmis með áskrift að tímaritum, sjónvarpi 
og fleiru.

Á 4 virkum dögum kom þess stúíka sér í 540 þúsund króna skuld hjá fjórum fyrirtækjum. 
Kreditkort var helsta hjálpartækið en með því sköpuðust 60% skuldanna. 4% skuldanna voru 
smálán.

19 ÁRA STÚLKA SAFNAR SKULDUM Á 4 VIRKUM DÖGUM

4 DAGAR -  540.000 KR. SKULDIR

Viðskiptabanki Yfirdráttur 200.000
Kortafyrirtæki Kreditkort 100.000
Símafyrirtækí Raögreiðslusamningur 142.990
Raftækjaverslun Raðqreiðslusamningur 82.108
Smálánafyrirtækí 1 Smálán 10.000
Smálánafyrirtæki 2 Smálán 10.000
SAMTALS 545.098



. ? .  
Fyi g isk ja l nfeam tM s

Ú T L Á N

Staðreyndir um smálán
Teknarsaman af samtökunum Útlán

1. Smálán eru veitt í 1 - 30 daga og fer möguleg lánsupphæð stighækkandi 
með hverju uppgreiddu láni.
Fyrsta lán er kr. 10.000 og fjórða og hæsta lánið er 40.000 -100.000 kr., m isjafnt 
e ftir smálánafyrirtæki,sem er jafnfram t hámark þeirrar upphæðar sem er hægt 
að vera með að láni á hverjum tíma.

2. Meðalupphæð smálána á einstakíing eru kr. 17.200.

3. 38,2% af fólki sem sækir um smálán fær höfnun um lán.
Skilyrði sem þarf að fyila til þess að smáián er veitt:
a) Fólk má ekki vera á vanskilaskrá
b) Fólk má ekki vera skráð hjá umboðsmanni skuldara
c) Þarf að vera með skráð símanúmer og g ilt debetkort

4. Til þess að geta tekið hámarkslán smálánafyrirtækja, þarf einstaklingur að hafa
staðið tíu  sinnum  skil á fyrri smálánum.

5. Lántakendur eru á öllum  aldri:
a)18-19ára 4%
b) 20-25 ára 35%
c) 26-35 ára 32%
d) 36 ára og eldri 29%

90,07% af smáiánum eru tekin frá kl.8 að morgni til kl.20 að kvöldi.

6. Heildarvanski! smálána eru 4-5% sem er svipað hlutfail og vanskil einstaklinga 
í venjulegu árferði hjá bankakerfinu.

7. Þegar og ef kröfur fara í vanskil fer um innheim tu þeirra samkvæmt iögum nr. 
95/2008. Þess má þó geta að til þessa hefur ekki ein einasta krafa verið 
fullnustuð með atbeina dómstóla eða sýslumannsembætta.

samtöi< fíá rm á la fv 'r irœ k ia  án unisvsíu fiárm una. annarra


