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Alþingi
B.t. efnahags- og viðskiptanefndar 
nefndasvid(G)althinai. is 
Alþingi við Austurvöll 
150 Reykjavík

Efni: Athugasemdir íslandsbanka hf. við drög að frumvarpi til laga um fasteignalán til neytenda, mál 
nr. 383, þskj. 519,145. löggjafarþing 2015-2016.

Auk sameiginlegra athugasemda frá SFF gerir íslandsbanki eftirfarandi athugasemdir við einstaka 
greinar og atriði sem þarfnast frekari skýringa:

3. mgr. 22. greinar. Ákvörðun um lánveitingu.
3 mgr. 22 gr. í greininni segir: „Lánveitandi skal varðveita gögn sem lögð eru til grundvallar ákvörðun um 
lánveitingu út lánstímann". Við hvað er átt þegar talað eru um „gögn sem lögð eru til grundvallar 
ákvörðun um lánveitingu"? Er til að mynda nægjanlegt að geyma niðurstöður úr greiðslumati eða er 
ætlast til þess að lánveitendur geymi jafnframt þau gögn sem greiðslumatið sjálft byggðist á? Þessi grein 
mætti vera skýrari enda er þessi tilvísun til „gagna" mjög opin. Athugasemdir frumvarpinu skilja þetta 
eftir enn opnara, en þar er aðeins tekið fram að „öll gögn sem tengjast lánveitingunni" skuli vistuð. 
Fasteignalán geta verið veitt til allt að 40 ára og er tæpast raunhæft að geyma öll gögn til jafnlengdar. 
Einnig orkar tvímælis að bankar geymi skattframtöl og launaseðla í lengri tíma að teknu tilliti til 
persónuverndarsjónarmiða. Bent er á að dómstólar hafa til að mynda ekki talið að fjármálastofnunum 
beri að geyma greiðslumatsgögn til lengri tíma og í reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat er þessi tími 
5 ár. Telja verður vafa undirorpið að tilskipunina og/eða kröfur EBA megi skilja með þessum hætti, frekar 
sé átt við að varðveitt sé samantekin niðurstaða úr lánshæfismatskerfum (e. credit score).

6. mgr. 22. greinar. Ákvörðun um lánveitingu, veiting láns þrátt fyrir neikvætt greiðslumat.
Ef lánveitandi ákveður að veita neytanda lán þrátt fyrir neikvætt greiðslumat skal hann útskýra fyrir 
neytanda ákvörðun sína og skjalfesta rökstuðninginn. Hugsanlega er betra að hafa ákvæðið eins og það 
er í núgildandi neytendalánalögum um að heimilt sé að lána þrátt fyrir neikvætt greiðslumat ef virði 
trygginga á þeim tíma er meira en fjárhæð lánsins. Þarna er gefin ógreinileg lína sem erfitt er að fullyrða 
um hvort fylgt hafi verið síðar, til dæmis þegar málið mögulega kemur fyrir úrskurðarnefnd eða 
dómstóla. Betra er að hafa hreinar línur um það hvenær er heimilt að lána og hvenær ekki.

7. mgr. 22. greinar. Ákvörðun um lánveitingu byggð m.a. á framtíðarhorfum neytanda.
í 7. mgr. 22. gr. segir að við ákvörðun um lánveitingu skuli taka tillit til þátta sem skipta máli við mat á 
framtíðarhorfum neytanda. Nauðsynlegt er að skilgreina nánar í frumvarpinu eða athugasemdum hvað 
gæti fallið undir þetta ákvæði. Þetta er mjög íþyngjandi fyrir fjármálastofnanir enda er þarna lagt 
umfangsmikið huglægt mat á herðar lánveitendum varðandi þá þætti sem gætu haft áhrif á greiðslugetu 
neytenda í þessu sambandi.
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36. grein. Uppgreiðslugjald.
Mikið óhagræði er fyrir bankana að hafa tvær aðferðir við útreikning á uppgreiðslugjaldi, annars vegar 
útreikning á uppgreiðslugjaldi samkvæmt lögum um neytendalán og hins vegar samkvæmt lögum um 
fasteignalán, ekki síst í Ijósi þess að skilgreining á fasteignaláni geturverið á reiki. Því er lagttil að ákvæði 
um uppgreiðslugjöld frumvarpsins verði samræmd ákvæðum neytendalánalaga eða öfugt, annað býður 
upp á óvissu um hvaða reglum skuli beitt.

Virðingarfyllst, 
f.h. íslandsbanka hf.
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