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Minnisblað
Rafræn auðkennin við undim tun samnings um neytendalán í tjarsölu

Til: efnahags- og 
Frá: Neytendastofu

Vísað er til umsagnar Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
fasteignalán til neytenda, 607. mál, dags. 20. apríl sl., sem og fundar stofnunarinnar með 
efnahags- og viðskiptanefnd þann 15. maí sl.

Umrædd athugasemd Neytendastofu varðaði þá breytingu sem gerð var með lögum nr. 8/2020 
að bætt var við orðunum „ eða samþykktur a f  neytanda sem hefur verið auðkenndur rafrœnt 
gagnvart viðskiptakerfi lánveitanda “  við ákvæði 12. gr. laga nr. 33/2013 og er ákvæðið eftir 
breytinguna svohljóðandi:

12. gr. Upplýsingar sem skulu koma fram  í lánssamningum.
Lánssamningar skulu gerðir skriflega og skulu undirritaðir a f  neytanda. Sé lánssamningur 
gerður í fjarsölu  skal hann undirritaður a f  neytanda með fullgildri rafrænni undirskrift eða 
samþvkktur a f  nevtanda sem hefur verið auðkenndur rafrœnt gagnvart viðskiptakerfi 
lánveitanda. Lánssamningar skulu skráðir á pappír eóa vera á öðrum varanlegum miðli. A llir 
samningsaðilar skulu fá  afrit a f  lánssamningi.

Benti Neytendastofa m.a. á mikilvægi þess að í sérlögum, s.s. lögum um neytendalán, væri ljóst 
hvaða kröfur væri verið að gera til auðkenningar sem verið væri að leyfa hér á landi með lögum. 
Sem eftirlitsaðili traustþjónustuveitenda og útgefenda rafrænna auðkenninga skv. lögum nr. 
55/2019, teldi stofnunin mikilvægt að lagabreytingin yrði endurskoðuð þannig að hún yrði felld 
úr gildi eða útfærð frekar þannig að ljóst væri við hvaða auðkenningarskilyrði skyldi miðað.

Líkt og fram kom a f hálfu stofnunarinnar á fundi með efnahags- og viðskiptanefnd telur 
stofnunin mikilvægt að notast sé við hugtök og þekkt viðmið auðkenningar eins og þau koma 
fram í lögum nr. 55/2019. Með því er jafnfram t tryggt að skilyrðum laga nr. 140/2018 um að 
nægileg kennsl séu borin á viðskiptamann, séu uppfyllt. ítrekar stofnunin að með því er komið 
í veg fyrir óvissu fyrir aðila markaðarins um það hvaða skilyrði eða kröfur Neytendastofa getur 
gert til auðkenningar á grundvelli 12. gr. laga nr. 33/2013 þar sem hlutlægu mati stofnunarinnar



verður ekki til að dreifa nema að ákvæðinu verði breytt. Með tilliti til athugasemda 
Neytendastofu sbr. fyrri umsögn hennar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
fasteignalán til neytenda leggur Neytendastofa til að ákvæðið verði fært til fyrra horfs, sbr. lög 
nr. 163/2019 og orðist svo:

12. gr. Upplýsingar sem skulu koma fram  í lánssamningum.
Lánssamningar skulu gerðir skriflega og skulu undirritaðir af neytanda. Sé lánssamningur 
gerður í fjarsölu skal hann undinitaður a f  ncytanda með fullgildri rafrænni undirskrift. 
Lánssamningar skulu skráðir á pappír eða vera á öðrum varanlegum miðli. Allir 
samningsaðilar skulu fá afrit af lánssamningi.

Telji efnahags- og viðskiptanefnd ekki ástæðu vera til þess er brýnt að ákvæðinu verði breytt á 
þann hátt að tekin verði upp tilvísun til 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 910/2014, sbr. lög nr. 
55/2019, og tekin verði afstaða til þess fullvissustigs sem nefndin telur fullnægjandi að miða 
við. Leggur Neytendastofa því til að ákvæðið orðist í því tilviki svo, eftir afstöðu nefndarinnar 
til þess hversu hás fullvissustigs sé krafist:

12. gr. Upplýsingar sem skulu kom afram  í lánssamningum.
Lánssamningar skulu gerðir skriflega og skulu undirritaðir af neytanda. Sé lánssamningur 
gerður í fjarsölu skal hann undirritaður a f neytanda með fullgildri rafrænni undirskrift eða 
samþykktur af neytanda með annarri rafrænni auðkenningu, sem uppfylli skilyrði 
fullvissustigsins flágtl rmiðlungsl fháttl í samræmi við skilyrði laga um rafræna 
auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti. Lánssamningar skulu skráðir á 
pappír eða vera á öðrum varanlegum miðli. Allir samningsaðilar skulu fá afrit af 
lánssamningi.

Auk þess vill Neytendastofa ítreka að á fundi efnahags- og viðskiptanefndar kom jafnframt 
fram a f hálfu Neytendastofu að stofnunin telur sér ekki heimilt skv. lögum að afnema veitta 
skráningu séu auðkenningarkröfur „ekki nægilegar“, og auk þess, sem fyrr segir, ekki sett nein 
hlutlæg viðmið í því sambandi. Vill Neytendastofa ítreka þá athugasemd og minnir á að sú 
afstaða stofnunarinnar er byggð á því hversu óljós auðkenningarkrafan er samkvæmt núverandi 
orðalagi 12. gr. laga nr. 33/2013 eftir breytingu nefndarinnar í febrúar. Það skortir því skýrari 
lagastoð fyrir slíkri heimild til niðurfellingar á skráningu. Einnig er rétt að vísa hér til umsagnar 
Neytendastofu við frumvarp til breytinga á lögum um peningaþvætti og ljármögnun 
hryðjuverka, 709. mál., þar sem lagðar eru til breytingar á ákvæðum laga nr. 33/2013 sem snúa 
að skráningarskyldu.

Loks skal á það bent að skv. lögum nr. 140/2018 ber lánveitendum að gera áhættumat og leggja 
fram til Fjármálaeftirlitsins og þýðing þess að stuðst sé við fullgildar rafræna vottun hefur því 
mikilvæga þýðingu til þess að geta fengið að starfa að lánveitingum til almennings. Það eru því 
augljós tengsl milli kröfu um að nota fullgilda rafræna undirskriftir og þeirra almennu skilyrða 
sem lánamiðlarar verða að uppfylla skv. lögum nr. 140/2018 um peningaþvætti og gerð



áhættumats skv. þeim lögum sem ekki er unnt að víkja frá. Aðeins fullgild rafræn vottun hefur 
sömu réttaráhrif sem undirritun með eigin hendi sbr. ákvæði laga nr. 55/2019 og því mikilvæg 
fyrir lánveitendur að slík undirritun sé gerð við fjarsölu og gerð lánasamninga en ekki aðeins í 
upphafí viðskiptasambands eins og lög nr. 140/2018 mæla fyrir um. Auk þess eru auðveldar og 
einfaldar auðkenningarleiðir til þess fallnar að t.d. einstaklingar geti safnað háum skuldum hratt 
og án hindrunar með einföldum smelli t.d. vegna smálána sem tekin eru án umhugsunar eða 
undir sérstökum kringumstæðum s.s. við spilamennsku o.fl. Krafa um fullgildar rafrænar 
undirskriftir er því til þess fallin að styrkja bæði réttarvemd neytenda sem og lánveitenda.


