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Efni: Athugasemdir fyrirtækisins Kreditskors ehf um 20. & 27. grein frumvarps til laga um 
fasteignalán til neytenda, þingskjal 519-383 . mál.

Fyrirtækinu Kreditskori ehf barst ábending um að fram væri komið frumvarp til laga um 
fasteignalán en 2 greinar fumvarpsins geta haft veruleg áhrif á starfsemi félagsins, eins og fram 
kemur hér að neðan. Rétt er að geta þess að félaginu var ekki boðið að gerast umsagnaraðili 
frumvarpsins.

20. gr. frumvarpsins - Framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats

Í 20. gr. frumvarpsins sem fjallar um framkvæmd lánshæfis og greiðslumats, segir;

"...skal lánveitandi meta lánshæfi og greiðslugetu neytenda...".

Skilja má af texta þessum að einungis lánveitanda sé heimilt að gera greiðslumat. Miðað við þá 
túlkun er ljóst að veruleg hætta er á að núverandi texti greinarinnar muni stofna 
rekstrargrundvelli Kreditskors ehf í verulega hættu.

Kreditskor ehf er félag sem var stofnað árið 2012 til að sinna lánshæfis- og greiðslumati fyrir 
einstaklinga á grundvelli umboðs sem félaginu er veitt. Til að svo sé hægt þarf félagið aðgang að 
fjárhagsupplýsingum umbjóðenda sinna sem vistaðar eru hjá þeim aðilum sem í dag vista slíkar 
upplýsingar, svo sem bönkum og öðrum lánastofnunum.

Ef texti 20. greinar frumvarpsins verður samþykktur óbreyttur mun greinin leiða til þess að 
starfsemi Kreditskors sæti verulegum hindrunum með lögum þessum en samkeppnishindranir 
ganga gegn samkeppnislögum nr. 44 frá 19. maí 2005, sem hafa það markmið að "...efla virka 
samkeppni í viðskiptum og þar með vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins."

Í umsögn Samkeppniseftirlitsins við 20. grein frumvarpsins, dagsett 7. janúar 2016, segir; 
„Samkeppniseftirlitinu er kunnugt um sjálfstæð fyrirtæki sem hafa hug á að bjóða upp á 
greiðslumat. Með hliðsjón af því að í ákvæðinu virðist gengið út frá því að lánveitandi sjálfur verði 
að framkvæma greiðslumatið verður vart önnur ályktun dregin en að með þessu ákvæði sé komið 
í veg fyrir að samkeppni á þessu verkefnasviði geti farið fram á víðari vettvangi en hjá 
lánveitendum sjálfum.“

Í þessu Ijósi vill Kreditskor ehf beina þeim tilmælum til nefndarmanna að fleiri aðilum en 
lánveitanda sé gert mögulegt að gera lánshæfis- og greiðslumat, enda liggi fyrir umboð og 
ósk væntanlegra lántakenda að greiðslugeta sé metin fyrir þeirra hönd.
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27. gr. frumvarpsins - Aðgangur að gagnagrunni

Allt frá stofnun Kreditskors ehf árið 2012 hefur félagið freistað þess að fá rafrænan aðgang að 
gagnagrunnum fjármálafyrirtækja í umboði viðskiptavina sinna. Erfiðlega hefur gengið að semja 
við viðskiptabankana þrjá, Landsbankann, Arion banka og Íslandsbanka um þennan sjálfsagða 
aðgang sem viðskiptavinir eiga rétt á. Ýmsu hefur verið borið við svo sem tímaleysi tölvudeilda 
o.s.fr., en túlkun Kreditskors ehf er að trúlega liggi þar að baki tilraun bankanna til að koma í veg 
fyrir tilvonandi samkeppni. Félagið hefur þegar tengst Íbúðalánasjóði og mun á næstunni tengjast 
RSK, enda engar hindranir þar í veginum.

Vegna óeðlilegs dráttar á rafrænum aðgangi að gögnum viðskiptavina Kreditskors ehf, sem félagið 
túlkar sem óeðlilega hindrun á samkeppni, neyddist félagið til að leita réttar síns. Kreditskor sendi 
inn kæru til Samkeppniseftirlitsins vegna meintrar samkeppnishindrunar Landsbankans og er 
erindið þar til umfjöllunar. Í framhaldi af kæru félagsins var ákveðið, í samvinnu við 
Samkeppniseftirlitið, að gera lokatilraun til að leysa málið með samningi og eru samningatilraunir 
til lausnar á málinu hafnar.

Í þessu ljósi vill Kreditskor ehf beina þeim tilmælum til nefndarmanna að skýrar sé kveðið 
á um að aðilum sem gera greiðslumat sé veittur rafrænn aðgangur að gagnagrunnum án 
mismununar, enda liggi fyrir umboð og ósk væntanlegra lántakenda að gögnin séu sótt 
fyrir þeirra hönd.

Lokaorð

Á grundvelli þess sem að ofan segir óskar undirritaður fyrir hönd Kreditskors ehf að nefndarmenn 
Efnahags- og viðskiptanefndar beiti sér fyrir því að texti 20. greinar frumvarpsins verði lagfærður, 
sjá tillögu hér að neðan.

Í stað „Áður en samningur um fasteignalán er gerður skal lánveitandi meta lánshæfi og 
greiðslugetu neytanda í samræmi við reglugerð sem ráðherra setur“.

Grein þessi orðist; Áður en samingur um fasteignalán er gerður skal lánshæfi og 
greiðslugeta neytanda metin í samræmi við reglugerð sem ráðherra setur.

Til viðbótar lagfæringar á texta 20. greinar frumvarpsins verði skerpt á texta 27. greinar 
frumvarpsins þannig að aðilum sem gera greiðslumat sé veittur rafrænn aðgangur að 
gagnagrunnum sem geyma fjárhagslegar upplýsingar um umbjóðendur án allra hindrana og án 
mismununar.

Virðingarfyllst,
Fh. Kreditskor ehf

framkvæmdastjóri

Sent: Efnahags- og viðskiptanefnd
Aðstoðarmönnum Fjármálaráðherra
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