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Efni: Viðbótarupplýsingar sem beðið var um á fundi Efnahags- og viðskiptanefndar 3. 
febrúar, 2016 , vegna athugasemda fyrirtækisins Kreditskors ehf við 20. & 27. grein 
frumvarps til laga um fasteignalán til neytenda, þingskjal 519-383 . mál.

Á fundi Efnahags- og viðskiptanefndar, 3. febrúar, voru fulltrúar Kreditskor ehf beðnir um 
viðbótarupplýsingar í framhaldi af spurningum nefndarmanna vegna athugasemda félagsins frá 
22. janúar síðastliðnum við 20. & 27. grein frumvarps til laga um fasteignalán til neytenda, 
þingskjal 519-383 mál.

Persónuvernd

Viðskiptahugmynd Kreditskors ehf byggir á upplýstu samþykki umbjóðenda félagsins og uppfyllir 
þar með 1. tölulið, 8. gr. laga nr. 77 frá 2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 
sem kveður á um að heimilt sé að sækja upplýsingar að viðlögðu slíku samþykki.

Í bréfi Persónuverndar til félagsins dagsettu 24. september 2014, í framhaldi af því að félagið 
hafði leitaði álits Persónuverndar um starfsemi félagsins, kemur fram að „Hér væri því ekki um 
starfsleyfisskylda vinnslu að ræða“.

Ferill upplýsinganna

Viðskiptavinur Kreditskors veitir félaginu umboð sitt, með rafrænni undirskrift, til að sækja 
fjárhagsupplýsingar um sig til þeirra sem geyma persónuupplýsingar hans (vörsluaðila], s.s. 
banka, ÍLS og RSK. Vefþjónusta Kreditskors sendir rafræna undirskrift til vörsluaðila í sömu andrá 
og kallað er eftir upplýsingum um viðkomandi persónu (lántaka]. Eftir að hafa staðfest móttöku 
umboðsins sendir vefþjónusta vörsluaðilans (bankanna) umbeðnar upplýsingar til vefþjónustu 
Kreditskors til vinnslu. Eftir að upplýsingar hafa verið mótteknar er láns- eða greiðsluhæfi 
reiknað og kreditskorsskýrslu skilað í heimabanka umbjóðenda með öllum upplýsingum um 
viðkomandi og leiðbeiningum um hvernig viðkomandi getur bæ tt kreditskorið sitt.

Undir engum kringumstæðum sækir Kreditskor ehf upplýsingar um einstakling (almenning) nema 
fyrir liggi undirritað umboð viðkomandi til að sækja upplýsingarnar.

Samkeppnishindrun

Eins og fram kom á fundi félagsins með Efnahags- og viðskiptanefnd þá hefur félagið reynt að fá 
rafrænan aðgang hjá Landsbanka, Arion banka og Íslandsbanka, að upplýsingum umbjóðenda 
sinna í um 5 ár. Enn sem komið er hefur það ekki tekist og það þrátt fyrir að önnur fyrirtæki á 
markaði (samkeppnisaðilar) hafi slíkan aðgang.
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Af þessum sökum hefur félagið neyðst til að leita réttar síns og rekur nú mál fyrir 
Samkeppniseftirlitinu, á grundvelli samkeppnishindrunar, gagnvart Landsbanka Íslands til að fá 
rafrænan aðgang að gögnum umbjóðenda sinna. Í framhaldinu mun félagið einnig kæra 
Íslandsbanka og Arion banka til Samkeppniseftirlitsins fyrir brot á samkeppnislögum.

Félaginu hefur verið tilkynnt að aðgangur að gögnum viðskiptavina Kreditskors er mögulegur á 
prentuðu formi en öllum má vera ljóst að þessi mjög svo gamaldags aðferð er of dýr og óhagkvæm 
til að sækja upplýsingar og hvergi stunduð í nútímasamfélagi. Þetta „boð“ er sýnilega sett fram til 
að eyðileggja viðskiptahugmynd félagsins sem byggir á því að tölvuvæða ferilinn.

Þessu til viðbótar má geta þess að í gær, fimmtudaginn 4. febrúar, barst félaginu svar frá 
Persónuvernd þar sem félagið fékk upplýsingar um nýja Evrópureglugerð um persónuvernd sem 
til stendur að taki gildi 2018. Athyglisvert er að í drögum að 2. mgr. 15. gr. kemur fram að ef hinn 
skráði (einstaklingur) óskar eftir aðgangi að upplýsingum um sig á rafrænu formi þá ber að veita 
slíkar upplýsingar á rafrænu formi.

Ljóst er af þessu að ESB er að styrkja rétt einstaklinga til að sækja upplýsingar um sig á rafrænu 
formi. Afstaða ESB styrkir enn frekar athugasemd Kreditskors ehf við 27. grein frumvarps til laga 
um fasteignalán.

Greiðslusaga og greiðslumatskerfið

Lánshæfis- og greiðslumat Kreditskors ehf byggir á FICO skorinu sem fundið var upp í 
Bandaríkjunum árið 1952 og notað er víðsvegar í heiminum. Skorið tekur m.a. tillit til 
greiðsluhegðunar einstaklingsins þrjú ár aftur í tímann. Kerfi Kreditskors ehf var kynnt fyrir 
ráðherra húsnæðismála fyrir allnokkru síðan og er ánægjulegt til þess að vita að ráðherrann hefur 
tekið vel í hugmyndir okkar og mælt með slíku kerfi í fjölmiðlum.

Lokaorð

Fyrir hönd Kreditskors ehf þá vona ég að þær viðbótarupplýsingar sem hér eru fram settar svari 
þeim spurningum sem lagðar voru fyrir forsvarsmenn félagsins á umræddum fundi Efnahags- og 
viðskiptanefndar.

Ef einhverjar spurningar vakna vinsamlega hafið þá samband við undirrtaðann.

Virðingarfyllst,
Fh. Kreditskor ehf

framkvæmdastjóri 
magnusj @kreditskor.is
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