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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS-prófs með áherslu á fjármál við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið var Haukur C. 

Benediktsson lektor við Háskóla Íslands og vil ég þakka honum kærlega fyrir hjálp og 

leiðsögn í gegnum verkefnið. 

Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til foreldra minna og systkina sem hafa staðið 

þétt við bakið á mér í gegnum minn háskólaferil og við gerð þessarar ritgerðar. Þakkir fær 

einnig Tómas Hallgrímsson fyrir hjálp og góð ráð við gerð ritgerðarinnar. 
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Útdráttur 

Ljóst er að PSD2, löggjöf Evrópusambandsins um greiðsluþjónustu, mun valda miklum 

breytingum í íslenska fjármálakerfinu þegar hún verður innleidd hérlendis. Bankar munu 

þurfa að umturna sinni starfsemi og aðlagast breyttu umhverfi þar sem opið bankakerfi 

verður við lýði. Nýsköpun í fjártækni er þegar hafin á Íslandi og má þar nefna til sögunnar 

Símann Pay sem er nýtt forrit sem fjarskiptafyrirtækið Siminn hefur nú kynnt til sögunnar 

og má líkja við Mobile Pay í Danmörku sem er orðið ráðandi þar á markaði. Hins vegar er 

allsendis óljóst hvenær íslensk stjórnvöld samþykkja innleiðingu PSD2 þar sem 

sameiginlega EES-nefndin þarf að taka þetta fyrir og samþykkja innleiðinguna. Hérlendis 

á ennfremur á eftir að samþykkja fjölda lagasetninga varðandi fjármálamarkaðinn sem 

sumar hverjar eru forsenda þess að innleiðing PSD2 sé möguleg hérlendis. Ísland er nú á 

gráum lista hjá FATF – alþjóðlegri nefnd gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

og það eitt gæti staðið í vegi fyrir innleiðingu. Íslensk stjórnvöld hafa hins vegar mótmælt 

veru Íslands á listanum og segja að mikið hafi verið gert til að uppfylla öll skilyrði en tíminn 

hafi runnið út. Áfram verði unnið að því að uppfylla kröfur FATF. Það eru margir 

óvissuþættir varðandi innleiðingu PSD2 en ljóst er að verði af innleiðingu þurfa bankar, 

fjármála- og fjártæknifyrirtæki að vera á tánum og vinna ötullega að undirbúningi breytts 

umhverfis á íslenskum fjármálamarkaði þegar að því kemur. 
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1 Inngangur 

Nútíma fjármálakerfi tekur sífelldum breytingum í takt við þróun á markaði og er útlit fyrir að 

víðtækar breytingar muni eiga sér stað á næstu árum.  Bankastarfsemi hefur yfirleitt séð um 

að reka fjármálakerfi heims áfram og hefur það verið lengi við lýði. Bankar hafa í síauknum 

mæli þurft að aðlaga starfsemi sína í takt við þróunina í nútíma samfélagi og þá sérstaklega í 

tæknigeiranum á undanförnum misserum. Internetið og snjallsímar hafa valdið gríðarlegri 

byltingu og auðveldað samskipti á margan hátt, sem og aðgengi að upplýsingum. Í dag er hægt 

að gera nánast allt í snjallsímanum sem einfaldar til muna öll samskipti sem hefur einnig aukið 

kröfu um bætta og einfaldari þjónustu.  

Bankar hafa þurft að svara þessari þróun með því að koma meira til móts við viðskiptavini 

og í dag geta viðskiptavinir nánast annast öll sín samskipti við banka í gegnum tölvur og 

snjallsíma.  Víða erlendis hafa ný fyrirtæki haslað sér völl og ganga í dag undir nafninu 

fjártæknifyrirtæki sem er íslensk þýðing á nafninu „FinTech Companies“. Fyrirtæki þessi eru 

nýsköpunarfyrirtæki á fjármálamarkaði sem sérhæfa sig í fjármálatengdum lausnum sem 

ætlað er að einfalda og tæknivæða þá þjónustu sem bankastofnanir hafa áður sinnt, eða þá 

öllum þjónustuliðum hefðbundinnar bankaþjónustu á rafrænum grundvelli. Á Íslandi hafa 

fjártæknifyrirtæki nú þegar verið stofnuð en þó aðallega í útlánastarfsemi (Gunnar 

Gunnarsson, 2018). 

Nýleg lög innan ESB um greiðsluþjónustu (e. PSD1 og PSD2) hafa nú þegar og munu valda 

miklum breytingum á fjármálamarkaði hérlendis. Í lögunum um PSD2 er í raun verið að skilja 

að og aðgreina á milli dreifingu og framleiðslu fjármálaþjónustu. Reglugerðinni er í raun ætlað 

að opna markaðinn og má helst líkja þessu við breytingar sem urðu á fjarskiptamarkaði á 

árunum fyrir aldamót. Í þessari ritgerð mun ég útskýra hvað er PSD2 og hver eru möguleg 

áhrif löggjafarinnar á íslenskan fjármálamarkað.  
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2 Greiðsluþjónusta og greiðslumiðlun 

Í þessum kafla verður farið yfir greiðsluþjónustu og helstu greiðslumiðla, þróun þeirra og þá 

þjónustu sem er í boði hér á landi. Gamlir greiðslumiðlar eins og mynt, seðlar og greiðslukort 

lifa ennþá góðu lífi innan fjármálageirans. Með tilkomu löggjafar ESB sem nefnist PSD2 mun 

verða bylting í fjártækni sem mun leiða til þess að gamlir greiðslumiðlar kunna að verða 

úreltir. Nýjungar í greiðslumiðlun eru þegar farnar af stað víða um heim sérstaklega þar sem 

PSD2 hefur þegar verið innleitt og það er mikilvægt fyrir íslenskan fjármálamarkað að fylgjast 

grannt með gangi mála til þess að verða ekki út undan í þeirri öru þróun. 

2.1 Hvað er greiðslumiðlun? 

Hugtakið greiðslumiðlun er víðtækt, en í sinni einföldustu mynd er greiðslumiðlun skilgreind 

sem færsla á fjármunum milli tveggja aðila, þ.e. frá greiðanda til móttakanda. Öll kerfi sem 

notuð eru til greiðslumiðlunar, uppgjörs og skráningar falla undir fjármálainnviði. Öflugir 

fjármálainnviðir gegna lykilhlutverki svo að fyrirtæki sem bjóða upp á fjármálaþjónustu geti 

starfað á fjármálamarkaði. Fjármálainnviðir eru ásamt fjármálastofnunum og fjármála-

mörkuðum meginstoðir fjármálakerfisins hér á landi.   Það má því segja að kerfislega 

mikilvægir fjármálainnviðir séu uppistaðan í greiðslumiðlun innanlands. Fjármálainnviðirnir 

eru ein af aðaláherslum Seðlabanka Íslands þar sem virkni, hagkvæmni og öryggi þeirra 

skiptir miklu máli fyrir þjóðarbúskapinn í heild sem og stöðugleika fjármálakerfisins 

(Seðlabanki Íslands, 2019).  Stórgreiðslu-, jöfnunar- og verðbréfauppgjörskerfi flokkast undir 

fjármálainnviði. Þessir innviðir teljast kjarnainnviðir íslenska fjármálakerfisins. Aðild, bein 

sem óbein, að þessum innviðum er mikilvæg forsenda þeirra fjármálafyrirtækja sem óska 

þess að starfa á fjármálamarkaði (Seðlabanki Íslands, 2013).  

Fyrirkomulag greiðslu getur verið mismunandi. Mikil breyting og þróun hefur átt sér stað á 

sviði greiðslumiðlunar á Íslandi og fer stærsti hluti hennar fram með rafrænum hætti, þótt 

seðlar og mynt séu vissulega einnig í notkun. Þessi rafræna þróun greiðslumiðla og gríðarlegar 

framfarir á sviði upplýsingatækni haldast í hendur og gegna hugbúnaðarlausnir lykilhlutverki 

í nútíma greiðslumiðlun (Seðlabanki Íslands, 2013). 

Greiðslukerfið er ásamt fjármálastofnunum og fjármálamörkuðum, ein af stoðum almenns 

fjármálakerfis. Greiðslukerfin fela í sér fjármálainnviði, verðbréf sem og afleiður. Þessar þrjár 

megin stoðir þurfa að vera til staðar ef nútíma hagkerfi eiga að ganga vel fyrir sig. Þannig þurfa 
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þátttakendur efnahagskerfisins að geta tekið við sem og framkvæmt greiðslur á öruggan hátt, 

en þátttakendur í þeim skilningi eru einstaklingar, heimilin, fyrirtæki, fjármálafyrirtæki og hið 

opinbera (Kokkola, 2010).  

Greiðslumiðlun gegnir mikilvægu hlutverki fyrir hagkerfi heimsins, fjármálastöðugleika og 

peningastefnu. Mistök í greiðslumiðlun gætu haft alvarleg áhrif á stóran hluta hagkerfisins og 

samfélagslegur kostnaður gæti orðið gríðarlegur. Til að lágmarka þessa áhættuþætti eru 

strangar kröfur gerðar til rekstraraðila og eigenda fjármálainnviða. Mikil áhersla er lögð á að 

þessir fjármálainnviðir njóti trausts almennings, stofnana og fyrirtækja, en skilvirkur markaður 

byggist á trausti allra aðila sem að honum koma. Vantraust á markaði er ávísun á vandamál 

sem gætu ógnað fjármálastöðugleika (Seðlabanki Íslands, 2013). Samkvæmt lögum um 

Seðlabanka Íslands nr.92/2019 þá hvílir mikil ábyrgð á stofnuninni þegar kemur að hagkerfi 

Íslands . Eitt af markmiðum hans er að stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Greiðslukerfi í 

landinu og við útlönd eru grunnstoðir að þeim markmiðum. Sem eigandi tveggja mikilvægra 

fjármálainnviða á Íslandi gegnir Seðlabankinn lykilhlutverki þegar kemur að greiðslumiðlun 

innanlands (Seðlabanki Íslands, 2013).  

2.2 Greiðslumiðlar hérlendis 

Hérlendis og í nágrannalöndunum eru sex greiðslumiðlar í boði en svo gæti farið að 

greiðslumiðlar gætu tekið breytingum með tilkomu PSD2. Helstu greiðslumiðlar dagsins í dag 

eru reiðufé, debetkort, kreditkort, millifærslur og beingreiðslur. Rafeyrir er talinn vera sjöundi 

greiðslumiðillinn. Hann er þó varla kominn í neina notkun hér á landi, en er byrjaður að ryðja 

sér til rúms í Evrópu. Algengt þykir að flokka farsímagreiðslulausnir sem nýjan greiðslumiðil, 

en það er ekki rétt. Farsímagreiðslulausnirnar byggja á undirliggjandi kerfum sem þegar eru 

til staðar (Seðlabankinn, 2013). 

Undir reiðufé falla peningaseðlar og myntir. Reiðufé er ennþá almennur greiðslumáti þegar 

kemur að greiðslumiðlun hérlendis. Hér áður fyrr voru tékkar einn algengasti greiðslumiðill 

landsins ásamt reiðufé. Með tækninýsköpun á fjármálamarkaði hefur notkun tékka horfið hér 

á landi. Tékkar eru þó ennþá algengir í löndum eins og Bandaríkjunum og Indlandi 

(Seðlabankinn, 2013).  

Kredit- og debetkort eru í dag algengustu greiðslumiðlarnir í Evrópu. Innleiðing þeirra á 

sínum tíma þótti byltingarkennd, en þau voru talin auka öryggi, skilvirkni og þægindi fyrir 

viðskiptavini og fyrirtæki. Kortin hafa hlotið gagnrýni síðastliðin ár vegna þess hve kostnaður 
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við notkun þeirra þykir hár, en einnig var uppgjörstími þeirra gagnrýndur af smásölum hér 

áður fyrr, þegar uppgjör voru mánaðarleg. Þess ber að geta að í dag eru flestir kaupmenn í 

daglegum eða vikulegum uppgjörum allt eftir þeim samningum sem þeir gera við færsluhirða 

sína. Ástæða fyrir háum kostnaði við notkun kortanna er að hluta til vegna þess að margir 

aðilar koma að hverri færslu. Í hvert sinn sem kort er “straujað” er send rafræn færslubeiðni 

og hún er síðan send í gegnum tiltekinn færsluhirði, sem er með samning við viðeigandi 

kortaútgefanda. Kortaútgefandinn hefur síðan á endanum samband við bankann, sem gaf 

greiðslukortið út, til að fá upplýsingar staðfestar um hvort heimild sé til staðar fyrir færslunni. 

Ef  næg innistæða er fyrir hendi er færslan er heimiluð og hún send til færsluhirðis, sem gerir 

upp á endanum við kaupmanninn (Friðrik Þór Snorrason, 2017b). 

Millifærsla er einnig algengur greiðslumiðill á Íslandi. Hér áður fyrr þurfti einstaklingur að 

fara í viðskiptabanka sinn í eigin persónu þegar millifærsla átti að fara fram. Í dag er það óþarfi 

með tilkomu netbankanna. Í millifærslu gefur viðskiptavinur sínum viðskiptabanka fyrirmæli í 

gegnum netbanka um að taka ákveðna fjárhæð af sínum reikningi og millifæra yfir á annan 

reikning. Í dag eru greiðslumiðlunaröpp, s.s. Aur og Kass, farin að njóta vinsælda meðal 

almennings, en þar er hægt að millifæra upphæð af reikningi yfir á annan án þess að gera það 

í gegnum bankann. Beingreiðslur virka á svipaðan hátt og millifærslur, nema munurinn liggur 

í því hver óskar eftir greiðslunni. Í beingreiðslu getur viðskiptavinur samið við bankann um að 

heimila söluaðila að framkvæma millifærslu í nafni viðskiptavinarins. Beingreiðslur voru 

teknar upp hérlendis árið 1992 (Seðlabankinn, 2013).  

Farsímagreiðslur hafa verið að ryðja sér til rúms undanfarið og eru þær orðnar vinsælar 

erlendis. Þær eru tiltölulega nýlegar hérlendis en umfang þeirra hefur aukist verulega í kjölfar 

mikillar tækniþróunar á undanförnum misserum. Þetta eru svokallaðar snjallsímalausnir sem 

byggðar eru á undirliggjandi kortakerfum. Í rauninni er þetta bara sama virkni og felst í 

greiðslukortaviðskiptum, nema nú eru þær framkvæmdar í farsíma (Friðrik Þór Snorrason, 

2017b). Þær snjallsímalausnir sem eru orðnar algengar á Íslandi er Apple Pay og Síminn Pay, 

og mun ég fjalla betur um Símann Pay hér síðar í ritgerðinni. 
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3 Fjártækni 

Uppruni orðsins fintech eða fjártækni á rætur að rekja til níunda áratugar síðustu aldar, en 

þar var það notað til að lýsa vélmenni sem hafði endurskipulagt innhólf í tölvupósti Peter 

Knight, sem var þáverandi ritstjóri hjá Sunday Times. Ekki hvarflaði að Knight á sínum tíma, 

þegar hann bjó til orðið, að það myndi verða samheiti yfir ráðandi afl á fjármálamarkaði 

áratugum seinna (Trębacz, 2019). 

Fjármálatækni eða Fjártækni (e. Fintech) og sú þróun sem henni fylgir fer vaxandi í nútíma 

samfélagi og gegnir stóru hlutverki á fjármálamarkaðnum hérlendis sem erlendis. Orðið 

fjártækni er samskeyting orðanna, fjármál (e. finance) og tækni (e. technology). Með hjálp 

upplýsingatækni og hagstæðum reglugerðum er þróun fjártækninnar mjög ör. Fjöldi fólks 

nýtir fjártæknilausnir á degi hverjum án þess að gera sér grein fyrir því. Sem dæmi má nefna 

þegar viðskiptavinur pantar sér kaffibolla á kaffihúsi og greiðir fyrir hann í gegnum farsímann 

eða úrið, með fjártækniforriti eins og Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay eða SíminnPay. 

Margir telja fjártækni vera eina af mikilvægustu uppfinningum fjármálageirans hin síðari ár 

(Lee og Shin, 2018). 

3.1 Hvað er fjártækni? 

Sem regnhlífaskilgreiningu er talsvert erfitt að skilgreina fjártækni þar sem hugtakið þykir 

nokkuð víðtækt. Seðlabanki Íslands hefur skilgreint fjártækni á tvo mismunandi vegu í 

fjármálainnviðum frá árunum 2018 og 2019. Þar er fjártækni skilgreind annars vegar sem 

samheiti yfir mismunandi beitingu tæknilausna í fjármálum fyrirtækja og einstaklinga og hins 

vegar sem hugtak yfir samspil fjármálaþjónustu og ýmissa nýjunga í tækni (Seðlabanki Íslands, 

2019; Seðlabanki Íslands, 2018).  

Hugtakið fjártækni er skilgreint sem allar þær uppfinningar og sú tækninýsköpun sem á sér 

stað á fjármálamarkaði. Mikilvægt er að horfa á fjártæknina sem hvers kyns frumkvæði sem 

og tæknilega nýsköpun sem gæti leitt af sér nýja ferla, viðskiptaaðferðir eða smáforrit, sem 

hafa áhrif á fjármálamarkaði og fjármálafyrirtæki (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2017).  

Fjártæknin heldur sífellt áfram að þróast og samkvæmt Pollari (2017) eru drifkraftarnir að 

baki fjártækni sjö talsins:  

➢ Breyttar skoðanir og þarfir neytenda. 

➢ Tölvu- og fjarskiptatæki. 
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➢ Aukinn hraði á breytingum. 

➢ Traust stórra fjármálafyrirtækja fer minnkandi. 

➢ Aðgangshindranir fyrir sprotafyrirtækin fara minnkandi. 

➢ Aðgengi að auðveldum gróða til staðar.  

➢ Reglugerðir hagstæðar fyrir sprotafyrirtækin. 

Þó svo að tækninýsköpun hafi áður átt sér stað á fjármálamarkaði, þá hafa fjárfestingar í 

svokallaðri fjártækni aukist verulega á undanförnum árum og tækniframfarir í greininni 

miklar. Nú er nóg að eiga far- eða snjallsíma til að eiga í samskiptum við banka. Hægt er að 

framkvæma millifærslur, greiðslur og fjárfestingar í snjallsímanum, sem hefðu ekki verið 

mögulegar án þeirra tækniframfara sem orðið hafa á síðastliðnum árum. Öll þessi tækni sem 

komið hefur fram á sjónarsviðið gagnast bæði fyrirtækjum og neytendum. Meira úrval er í 

boði fyrir báða aðila, rekstur verður skilvirkari og fjármálaþjónusta öll aðgengilegri. Mikið 

hefur verið rætt um þær breytingar sem eru væntanlegar á fjármálamarkaði með tilkomu 

fjártækninnar og áhrif þeirra á einstaklinga. Segja má að með nýrri löggjöf ESB um 

greiðsluþjónustu, sem nefnist PSD2 opnist nýir möguleikar innan fjártækninnar og búist er við 

að mörg sprotafyrirtæki á fjármálamarkaði eigi eftir að reyna fyrir sér á því sviði. Fjártæknin 

eykur samkeppni og auðveldar aðgang nýrra aðila inn á markað í t.d. bankaþjónustu á netinu, 

lána- og millifærsluþjónustu. 

3.2 Fjártæknifyrirtæki 

Fjártæknifyrirtæki eru oftar en ekki ung sprotafyrirtæki með það að markmiði að finna upp 

nýsköpun í fjármálum fyrir neytendur. Fjártæknifyrirtækin hafa verið hvað duglegust að 

fjárfesta og vinna að lausnum í greiðslumiðlun, persónulegri fjármálaþjónustu og 

lánastarfsemi. Ástæðan fyrir því er sú að á þessum þjónustuleiðum er hægt, með tiltölulega 

einföldum hætti, að draga úr, eða jafnvel fella niður þjónustugjöld. Það hefur auðveldað 

fyrirtækjum að vinna traust viðskiptavina og einfaldar rafrænt viðskiptasamband (Andrés 

Magnússon, 2017).  

Til eru dæmi um fjártæknifyrirtæki víða um heim sem ætla sér í harða samkeppni við þær 

fjármálastofnanir sem fyrir eru. Þó svo að þessi fjártæknifyrirtæki öðlist mikla athygli vegna 

mögulegrar áhættu þeirra gagnvart hefðbundnum verðmætakeðjum, þá er sú ógn oftar en 

ekki ofmetin. Vinsælt er hjá fjártæknifyrirtækjum að leita að samstarfi við ráðandi 
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fjármálafyrirtæki. Þannig má segja að í raun séu bankarnir og önnur ráðandi fjármálafyrirtæki 

fyrirferðamest í því að laða fjártæknifyrirtækin að sér vegna mikilla tækifæra fyrir fjárfestingar 

í geiranum og veita tryggan aðgang að fjármagni. Ávinningur er fyrir hendi hjá báðum aðilum 

með samvinnu milli fjármálastofnana og fjártæknifyrirtækja. Ný fjártæknifyrirtæki fá aðgang 

að gögnum eins og upplýsingar um viðskiptavini, dreifingu gagna, reynslu og fá að vinna undir 

traustu vörumerki svo eitthvað sé nefnt. Slík gögn myndu gera það að verkum að 

fjártæknifyrirtæki ná auðveldar fótfestu og rekstrargrundvelli á fjármálamarkaði. Fyrir ráðandi 

aðila, eins og banka, veitir þetta aðgang að nýjum hugmyndum og lausnum, aukinni getu og 

þekkingu og býður upp á ný tækifæri í fjárfestingum á framsæknu fólki sem vill sjá árangur af 

starfi sínu (Pollari, 2016).  

Þó svo að PSD2 löggjöfin hafi ekki verið innleidd hérlendis þá hafa mörg fjártæknifyrirtæki 

verið að festa sig í sessi og er mikill uppgangur í greininni hérlendis. Ástæðuna má meðal 

annars rekja til þess hversu samverkandi fjármálaþjónustan er á Íslandi. Reiknistofa Bankanna, 

sem er í eigu bankanna, og Greiðsluveitan, sem er í eigu Seðlabankans, eru einskonar lífæð 

fjármálaþjónustunnar. Stofnanirnar tengja alla bankana saman og er kerfið því mjög hraðvirkt 

hér á landi í samanburði við önnur lönd. Norðurlöndin utan Íslands hafa á undanförnum árum 

unnið að sameiginlegum greiðslumiðli í gegnum app sem allir bankar viðkomandi lands munu 

nota. Sem dæmi má nefna að allir bankar í Svíþjóð hafa sameinast um þjónustu Swish, í 

Danmörku nota allir bankar þjónustu MobilePay sem einnig var fyrst á markaðinn og eignaðist 

markaðinn að lokum. Í Noregi nýta allir bankar Vipps forritið. Í ljósi þessa er áhugavert að 

skoða nánar íslenska appið SíminnPay sem er tiltölulega nýkomið á markaðinn en fyrirtækið 

er að fara ótroðnar slóðir hérlendis með nýju greiðsluforriti sem þeir segja að komi til með að 

einfalda yfirsýn yfir fjármál einstaklinga. Það verður fróðlegt að sjá hvort þeir ætli sér að feta 

í fótspor Mobile Pay í Danmörku og ná forskoti á íslenskum markaði með innleiðingu PSD2 á 

Íslandi. (Ísak Kári Kárason 2018) 

3.2.1 Síminn Pay 

Sögu símans má rekja til ársins 1906 þegar Landssíminn tók til starfa hér á landi. (Sigurveig 

Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2006) Síminn er í dag einkafyrirtæki og eitt stærsta 

fjarskiptafyrirtæki landsins og alls eru um 130.000 Íslendingar í viðskiptum við Símann í dag.  

Síminn Pay er nýtt greiðsluforrit hjá Símanum sem er í boði fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. 

Markmiðið með Síminn Pay er að bjóða upp á greiðslulausn fyrir alla. Appið virkar fyrir öll 
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fjarskiptafyrirtæki, banka og  öll útgefin íslensk debet- og kreditkort. Í appinu er boðið upp á 

dreifingu á greiðslum í allt að 36 mánuði hjá fjölmörgum söluaðilum. Hægt er að nota forritið 

til þess að greiða með korti sem byggt er á undirliggjandi kortakerfi, eins og Apple Pay, en sú 

þjónusta sem Síminn hefur auglýst hvað mest er svokölluð Léttkaup Símans (Hafsteinn 

Gunnarsson, framkvæmdastjóri Síminn Pay, fundur, 13. nóvember 2019). Sækja þarf um 

Léttkaupskort í Síminn Pay forritinu, þar sem þarf að samþykkja skilmála kortsins um að leyfa 

fyrirtækinu, Farsímagreiðslum ehf., að sækja um lánshæfismat þitt hjá Creditinfo. 

Síminn Pay er að fara á ótroðnar slóðir hérlendis og ætlar að vera til staðar þegar löggjöfin, 

PSD2, verður innleidd hérlendis. Ólíkt Apple Pay, sem hafa lýst því yfir opinberlega að þeir 

safni engum persónugögnum um einstaklinga, þá safnar Síminn Pay öllum kvittunum sem þú 

borgar með forritinu. Með þessum hætti er að hægt að aðlaga alla afslætti og fríðindi sem í 

boði eru í forritinu svo það henti viðskiptavininum sem best. Það verður spennandi að fylgjast 

með þróuninni á Síminn Pay þegar PSD2 verður innleidd og hvort þeir nái ráðandi stöðu á 

markaði líkt og Mobile Pay í Danmörku. 

3.2.2 Cleo 

London hefur verið í forystu þegar kemur að fjártækni í Evrópu og eitt vinsælasta 

fjártæknifyrirtækið, Cleo, var stofnað þar árið 2018 af Barnaby Hussey-Yeo. Cleo er forrit sem 

hjálpar notendum að hafa betri yfirsýn yfir sín fjármál og getur talað við notendur í gegnum 

samskiptaforritið Messenger og virkar eins og þinn eigin rafræni fjármálaráðgjafi. Með því að 

hleypa forritinu að fjármálaupplýsingum getur forritið séð allar þær fjármálahreyfingar sem 

eiga sér stað hjá viðkomandi aðila. Með forritinu er hægt að setja sér markmið um 

peningaeyðslu og forritið lætur vita ef þú eyðir of miklu og umreiknar síðan ráðlagða daglega 

neyslu til að fyrirfram sett markmið náist. Forritið er tengt við Facebook og notar 

spjalleiginleika til að auðvelda aðgengi, en lögð er áhersla á að Facebook fái engar upplýsingar 

frá forritinu um fjármál þeirra einstaklinga sem það nota. Cleo hefur notið gríðarlegra 

vinsælda víðast hvar um heiminn vegna þess hversu einfalt og aðgengilegt það er í notkun. 

Nokkrum mánuðum eftir stofnun þess á Englandi voru 600.000 manns búnir að sækja forritið 

og í dag hafa rúmlega þrjár milljónir manna sótt appið (Steinberger, 2018). 
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4 Tilskipanir ESB um greiðsluþjónustu 

Í þessum kafla verður fjallað um PSD1 og PSD2 sem eru tilskipanir Evrópusambandsins um 

greiðsluþjónustu.  Fjallað verður um hvað þær fela í sér og þau áhrif sem tilskipanirnar hafa 

haft og munu koma til með að hafa á fjármálamarkaðinn hérlendis.  

4.1 PSD1 

PSD1 er fyrsta tilskipun um greiðsluþjónustu frá Evrópusambandinu (ESB) sem var samþykkt 

árið 2007. Löggjöfin veitir lagalegan grunn fyrir innri markaði ESB fyrir greiðslur, til að koma á 

öruggari og nýstárlegri greiðsluþjónustu í öllum ESB aðildarríkjum. Markmiðið var að gera 

greiðslur milli landa eins einfaldar, skilvirkar og öruggar og þær eru innanlands hjá 

aðildarríkjunum. Frá innleiðingu hefur PSD1 haft jákvæð áhrif á evrópsk efnahagsmál, 

einfaldað nýjum markaðsaðilum og greiðslustofnunum aðgang að markaði sem hefur haft 

jákvæð áhrif á samkeppnina. Með aukinni samkeppni býðst neytendum einnig fleiri og 

fjölbreyttari valmöguleikar. PSD1 tryggði einnig meira gagnsæi á upplýsingar sem neytendur 

höfðu hag af og má þar sem dæmi nefna framkvæmdatíma og gjöld. Framkvæmdatími dróst 

saman, réttindi til endurgreiðslu styrktust og gerð voru skýr skil á ábyrgð neytenda og 

greiðslustofnana. Stærsti ávinningur af löggjöfinni var þó án nokkurs vafa að greiðslur urðu 

einfaldari og gengu fljótar fyrir sig í öllu Evrópusambandinu (European Commission, 2018). 

Löggjöfin gegndi einnig lykilhlutverki við stofnun SEPA (e. Single Euro Payment Area).  En 

SEPA tryggir að neytendur og fyrirtæki geti greitt og tekið við greiðslu milli landa á jafn 

öruggan og einfaldan hátt eins og um væri að ræða innanlands. Um er að ræða auðveldar 

rafrænar greiðslur sem millifærðar eru næsta virka dag eftir afgreiðslu inn á reikning 

viðkomandi viðtakanda. Færslukostnaður skiptist jafnt á milli viðtakanda og sendanda. Þessar 

Evrugreiðslur eru í boði hjá þjóðum innan ESB sem og EES ríkjanna, sem eru Ísland, Noregur 

og Liechtenstein (Rose, 2013). Tilskipunin var innleidd á Íslandi árið 2011 (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017a).  

4.2 PSD2 

Miklar framfarir áttu sér stað eftir innleiðingu PSD1 og mikið af nýjum þjónustuaðilum reyndu 

að ryðja sér til rúms á markaðnum. Þessar tækniframfarir og nýju aðilar á markaði féllu ekki 

undir löggjöf PSD1 og voru færð rök fyrir því að tilskipunin hafi haldið aftur af markaðnum. 

Lagt var til að endurskoða bæri PSD1 tilskipunina þar sem hún náði ekki til nýsköpunar á 
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greiðsluþjónustumarkaði, sem kom eftir innleiðingu tilskipunarinnar (Friðrik Þór Snorrason, 

2017a). PSD2 er önnur tilskipun ESB um greiðsluþjónustu sem samþykkt var í nóvember árið 

2015. PSD2 byggir á sama grunni og PSD1, en er að öllu leyti víðtækari (Helena Pálsdóttir, 

2017). 

Þjónustuaðilum í nýsköpun á greiðsluþjónstumarkaði fylgdi ný og breytt samkeppni, en 

þeir voru í mörgum tilvikum að veita mismunandi og oft ódýrari kosti fyrir greiðslur í gegnum 

internetið. PSD2 tilskipuninni er ætlað að hafa byltingarkenndari áhrif á fjármálamarkaðinn 

og mun hafa í för með sér aukið gagnsæi upplýsinga, leiða til aukinnar nýsköpunar, sem mun 

auka samkeppnina á markaði greiðsluþjónustu (Rose, 2013). 

Í janúar 2018 áttu aðildarríkin í ESB að hafa lokið innleiðingu PSD2 og þá höfðu tæplega 

90% aðildarríkja ESB þegar leitt hana í lög. Tilskipunin er þegar orðinn hluti af sameiginlegu 

regluverki evrópska efnahagssvæðisins (EES) og því óumflýjanlegt að hún verði leidd í lög 

hérlendis. Vonir eru bundnar við að það gerist í náinni framtíð þó svo að málið sé ekki komið 

á dagskrá Alþingis. Georg Lúðvíksson (2019), talsmaður Samtaka fjármálafyrirtækja, sagði í 

viðtali við Ríkisútvarpið, að því lengur sem dragist að innleiða PSD2, því meiri líkur væru á að 

íslensk fjártæknifyrirtæki verði undir í komandi samkeppni við erlenda aðila. Þó svo að 

nýsköpun íslenskra fjártæknifyrirtækja sé hafin eins og t.d. Síminn Pay, þá er óhætt að segja 

að dráttur á innleiðingu PSD2 hérlendis hægi á þeirri þróun. Á meðan eru fyrirtæki hvaðanæva 

að úr heiminum byrjuð að þróa sína tækni og bíða  einhver þ.a.l. spennt eftir að lögin verði 

innleidd hérlendis til að geta boðið upp á sína þjónustu. 

ESB hefur gefið út að markmiðið með PSD2 sé að styðja við nýsköpun, bæta í samkeppnina 

á greiðslumiðlunarmarkaði, auka neytendavernd og eignarhald á gögnum ásamt því að búa til 

einn samevrópskan markað fyrir greiðsluþjónustu innan EES. Við lestur PSD2 laganna kemur í 

ljós að þó þau fjalli almennt um greiðslumiðlun og -þjónustu þá bitna lögin væntanlega mest 

á bönkunum og starfsemi þeirra. PSD2 fjallar um að móta framtíðina í allri fjármálaþjónustu, 

það er gert með því að opna fjármálamarkaði fyrir nýjum þátttakendum. Jafnframt verða nýir 

aðilar markaðarins að vera skráningar- eða starfsleyfisskyldir. Þannig ber þeim að tryggja að 

lágmarkskröfur sem varða m.a. auðkenningu og öryggisráðstafanir séu uppfylltar áður en veitt 

er heimild fyrir rekstri fyrirtækjanna. Með nýju tilskipuninni er óheimilt að rukka neytendur 

um viðbótargjöld, eins og færslukostnað, þegar greiðslur eru gerðar með greiðslukortum eða 

við greiðslur sem greiddar eru með evrum milli landa. Í PSD1 tilskipuninni eiga aðilar sem veita 



 

   18 

greiðslumiðlun að vera innan aðildaríkis og lögin giltu aðeins um greiðsluþjónustu sem veitt 

væri í gjaldmiðlum viðkomandi aðildaríkja, þ.m.t. evrum og einnig íslenskum krónum. Eitt af 

markmiðum PSD2 var að stækka gildissvið tilskipunarinnar um greiðsluþjónustu og nær hún 

nú til allra gjaldmiðla óháð því hvort um aðildarríki sé að ræða eða ekki. Einnig var reglu PSD1, 

sem krafðist þess að aðilar sem koma að greiðsluþjónustunni þyrftu að vera innan ESB, breytt 

með PSD2 þannig að nú  nægir að aðeins annar aðilinn sé innan þess (Directive (EU) 

2015/2366 of the European Parliament and of the Council . . ., 2015). 

 

4.2.1 PISP & AISP 

Breytingarnar sem hafa vakið hvað mestan áhuga almennings, í tilskipuninni um PSD2, er að 

hún opnar fyrir að þriðji aðili hafi fullan aðgang að innlánareikningum fjármálastofnana. Tengt 

þessu skilgreinir tilskipunin og varpar fram tveimur nýjum þjónustuhlutverkum sem kallast 

þriðju aðilar: 

➢ Greiðsluvirkjandi (e. Payment Initiation Service Providers (PISP)) 

➢ Upplýsingaþjónustu veitandi (e. Account Information Service Providers (AISP)) 

 
Greiðsluvirkjandi getur framkvæmt greiðslur beint af innlánareikningi yfir á annan reikning 

með samþykki frá eiganda reikningsins. Upplýsingaþjónustu veitandi safnar saman 

fjárhagsupplýsingum um viðskiptavin með hans samþykki (Ísak Kári Kárason, 2018).  

Þessar breytingar munu koma til með að bylta starfsemi viðskiptabanka þar sem þeir 

neyðast til að veita þessum nýju aðilum óhindrað aðgengi að innlánareikningum án samnings 

milli banka og fyrirtækja. Eina sem þessi nýju fyrirtæki þurfa að tryggja sér er leyfi eða 

samþykki frá eiganda reikninga til þess að geta fengið þessar upplýsingar frá bönkunum. 

Evrópska bankaeftirlitið (e. European Banking Authority, eða EBA) heldur síðan utan um lista 

yfir þá þriðju aðila sem eru samþykktir og mun sjá um að uppfæra hann reglulega. Til að bæta 

gráu ofan á svart fyrir bankana, þá getur bankinn ekki innheimt viðbótargjald af greiðslu 

viðskiptavina sé hún framkvæmd af greiðsluvirkjanda. Sem dæmi þá má bankinn ekki lengur 

rukka meira fyrir millifærslur en það sem á að millifæra, ef viðkomandi vill millifæra 1000 

krónur af sínum reikning þá má bankinn ekki rukka viðbótargjald fyrir millifærsluna sem 

framkvæmd væri þá af greiðsluvirkjanda. Loks nægir samþykki eins ríkis innan EES fyrir 

greiðsluvirkjanda og upplýsingaþjónustu veitanda til að starfa og veita sína þjónustu hvar sem 
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er innan EES. Nokkuð ljóst þykir að með þessum tilslökunum munum við sjá gríðarlega fjölgun 

þjónustuveitenda á næstu árum (Friðrik Þór Snorrason, 2017a) 

Eins og fram hefur komið fer mikið ferli í gang þegar greitt er með korti í verslunum og fer 

greiðslan í gegnum marga aðila sem klípa af upphæðinni áður en móttakandi tekur við henni. 

Með tilkomu greiðsluvirkjanda getur greiðslan farið framhjá þeim aðilum og millifærist beint 

af reikningi til móttakanda, sem er í mörgum tilfellum fyrirtæki. Fyrirtæki geta verið klók og 

aflað sér sjálf réttindi greiðsluvirkjanda og þ.a.l. búið til sína eigin greiðslulausn. Mikill 

ávinningur er fyrir báða aðila, þ.e.a.s. fyrirtæki og neytendur, vegna þess að þetta felur í sér 

einfaldara og þægilegra viðskiptasamband milli aðila og býður upp á einfaldara aðgegni að 

greiðslum og kvittunum í gegnum netið og snjallsíma. Sjá má á mynd 1 hvernig  greiðsluferlið 

virkar fyrir og eftir PSD2. 

 

Mynd 1: Greiðsluferlið og hlutverk PISP fyrir og eftir PSD2 (Heimild: Friðrik Þór Snorrason, 2017b) 
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Upplýsingaþjónustu veitendur, eins og til dæmis Cleo, bjóða viðskiptavinum sínum upp á 

forrit þar sem safnað er saman öllum fjárhagsupplýsingum einstaklinga óháð viðskiptabanka 

til að veita betri yfirsýn yfir stöðu á reikningum og kostnað við ýmsa fjármálaþjónustu. Á mynd 

2 má sjá hvernig upplýsingaþjónusta fer fram fyrir og eftir innleiðingu PSD2 og með tilkomu 

upplýsingaþjónustu veitanda. 

 

Mynd 2: Upplýsingaþjónusta fyrir og eftir PSD2 (Heimild: Friðrik Þór Snorrason, 2017b) 

 

4.2.2 Stöðluð Þjónustuskil 

Þegar PSD2 verður innleitt verða bankar að veita óhrindrað aðgegni að upplýsingum 

einstaklinga til þriðja aðila sé samþykki frá viðeigandi einstaklingi til staðar. Það fylgja þó engar 

leiðbeiningar með tilskipuninni um hvernig bankarnir eiga að veita þessum þriðju aðilum 

aðgengi. Það er því undir bönkum komið að skipuleggja með hvaða hætti slík aðgerð fer fram. 

Það þarf að fara varlega þegar slíkt er ákvarðað þar sem margar tæknilegar hindranir eru til 

staðar sem gætu komið í veg fyrir að ferlið gangi gallalaust fyrir sig. EBA (e. European Banking 

Authority) gaf út nokkurs konar leikreglur sem innihalda tæknistaðla sem fjalla m.a. um öryggi 

í upplýsingamiðlun. Stöðluð þjónustuskil API (Application Programming Interface) falla undir 

þá tæknistaðla (Hjálmar Stefán Brynjólfsson, 2018b). API er skilgreint sem tækni sem gerir 

hugbúnaðaríhlutum kleift að hafa samskipti sín á milli. Tæknin gerir þannig mismunandi 

forritum kleift að tala hvort við annað. Með þessu er markmiðið að auka samvinnu milli 

ótengdra einstaklinga og opna með því fleiri leiðir til nýsköpunar (Phaneuf, 2019). Þessi 

þjónustuskil nýtast bæði greiðsluvirkjendum og upplýsingaþjónustu veitendum til að nálgast 
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viðeigandi upplýsingar á réttan hátt. Það má segja að þessi stöðluðu þjónustuskil (e. Open 

APIs) gegni lykilhlutverki þegar kemur að starfsemi þeirra.  

4.2.3 GDPR 

Gögn viðskiptavina hafa verið mikilvægur þáttur í nánast öllum nútímaviðskiptum, en ný 

evrópsk reglugerð, GDPR, (e. General Data Protection Regulation) hefur haft mikil áhrif á 

gagnavernd fyrir fyrirtæki um allan heim og er ein af frumforsendum þess að hægt verði að 

innleiða PSD2 hérlendis. Fyrirtæki sem hyggjast fá aðgengi að fjárhagsupplýsingum bankanna 

á grundvelli PSD2 verða að uppfylla kröfur GDPR um persónuvernd og gagnaöryggi 

(Seðlabanki Íslands, 2018) 

GDPR reglugerðin var formlega innleidd í ríkjum ESB í byrjun maí 2018, hér á landi var hún 

innleidd í lok maí mánaðar sama ár. Reglugerðin inniheldur miklar breytingar á sviði 

persónuverndar sem ætlað er að bæta grundavallarréttindi aðila í stafrænum heimi og 

auðvelda regluverk fyrir aðila og fyrirtæki sem starfa á hinum innri stafræna markaði. 

Regluverkið inniheldur einnig nýjar öryggisvottanir, heimildir til sektar sem og bætt hlutverk 

eftirlitsstofnana (Sighvatur Jónsson, 2018). Áður en tilskipunin var innleidd hérlendis byggðu 

persónuverndarlögin á evrópskri tilskipun sem var innleidd árið 1995 og setti hún fram nokkur 

lykilatriði um gagnavernd. GDPR er nauðsynleg viðbót við þá tilskipun, enda bæði víðtækari 

lögfræðilega og efnislega (Meinert, 2018).  

Segja mætti að GDPR og PSD2 togist á vissan hátt á, þ.e. leiti nokkuð sitt í hvora áttina. Eins 

og fram hefur komið krefst PSD2 að bankar opni sig fyrir aðgengi þriðja aðila að reikningum 

þeirra sem og upplýsingum, með samþykki viðkomandi.  GDPR leggur áherslu á að þessi þriðji 

aðili verndi upplýsingarnar, annars eigi þeir á hættu að fá háa sekt. Eitt af lykilatriðum GDPR 

er að einstaklingar eigi þær upplýsingar sem um þá eru skráðar. Þannig skulu kerfi hafa þann 

eiginleika að geta eytt gögnum um aðila, óski hann þess. Einnig á aðilinn að geta sótt 

upplýsingar sem varða hann sjálfan og á hann að geta fengið þær settar fram á auðskiljanlegan 

hátt. Hér má segja að tilskipanirnar tvær mætist en þær fela í sér reglur um eignarhald á 

upplýsingum um einstaklinga, sem kerfin búa yfir, fyrir viðeigandi aðila.  PSD2 reglugerðin nær 

aðeins yfir þær fjárhagslegu upplýsingar sem tengjast greiðsluþjónustu. GDPR reglugerðin 

leggur meiri áherslu á almennan persónuverndarrétt einstaklinga þegar kemur að 

fjármálaupplýsingum sem kerfin búa yfir á víðtækari hátt (Seðlabanki Íslands, 2018).  
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5 Ísland og PSD2 

Hvenær verður PSD2 tilskipunin innleidd hér á landi? Þetta er spurning sem hefur brunnið á 

vörum margra hagsmunaaðila sem bíða eftir PSD2 með eftirvæntingu. Aðildarríki Evrópu-

sambandsins áttu að vera búin að innleiða tilskipunina í lög þann 13. janúar 2018. Almennt 

er talið að dagsetningin hafi verið upphaf opinnar bankastarfsemi í Evrópu. Þegar þetta er 

ritað hefur tilskipunin ekki enn verið innleidd hér á landi og erfitt er að spá fyrir um hvenær 

það gerist. En af hverju hefur orðið dráttur á innleiðingunni hér á landi? 

Það er mikilvægt að skoða þrjá þætti þegar á að svara slíkri spurningu. 

5.1 Staða Íslands innan EES 

Með aðild að Evrópska efnahagssvæðinu, hefur Ísland skuldbundið sig til móta lög að 

tilskipunum og reglugerðum sem Evrópusambandið tekur í notkun. PSD2 fellur undir þessar 

reglugerðir sem ESB hefur samþykkt. Eins og fram hefur komið þá tók PSD1 gildi hér á landi 

árið 2011. Öll aðildarríki Evrópusambandsins áttu að vera búin að innleiða PSD2 tilskipunina 

fyrir 13. janúar 2018, en þetta á þó ekki við um aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins. 

Tilskipunin hefur einfaldlega ekki verið tekin inn í EES samninginn. Slík ákvörðun þarf að vera 

sameiginleg og fara í gegnum EES-nefndina sem er samstarfsvettvangur viðeigandi aðila 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Hlutverk hennar er að sjá til þess að framkvæmd 

samningsins sé virk og ákvarðanataka um þau regluverk Evrópusambandsins eigi við EES-

samninginn (Jóhanna Jónsdóttir, 2009). Þau ríki sem eru aðildarríki að EES-samningnum en 

eru ekki aðilar að Evrópusambandinu eru: Noregur, Liechtenstein og Ísland. Ekki liggur fyrir 

hvenær þessi aðildarríki að EES-samningum eiga að vera búin að innleiða PSD2 og það mun 

ráða því hvenær lögin muni taka gilda hér (Hjálmar Stefán Brynjólfsson, 2018a).  

5.2 Innleiðing annarra EES-reglugerða 

Staða Íslands innan EES flækir innleiðingu PSD2, sérstaklega vegna þess að Ísland á eftir að 

innleiða tilskipanir og reglugerðir frá ESB vegna fjármálaþjónustu. Um er að ræða fjöldann 

allan af reglum sem þarf að taka upp á komandi árum og einnig allar þær sem á þegar að vera 

búið að innleiða á Íslandi. Vandræðin felast ennfremur í því að innleiðing PSD2 krefst þess að 

margar af þessum tilskipunum séu til staðar, þar sem sum ákvæði PSD2 tilskipunarinnar vísa í 

þær. Mikilvægastar eru IFR reglugerðin og AML4 tilskipunin. IFR reglugerðin fjallar um 
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takmörkun millikortagjalda fyrir útgefendur og færsluhirða, en AML4 tilskipunin snýr að 

aðgerðum gegn peningaþvætti (Hjálmar Stefán Brynjólfsson, 2018a).  

Síðastliðið haust lenti Ísland á gráum lista yfir peningaþvætti hjá FATF (e. Financial Action 

Task Force), alþjóðlegs fjármálaaðgerðahóps ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka. FATF taldi varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

hérlendis ónógar.  Íslensk stjórnvöld mótmæltu og sögðu að búið væri að mæta kröfum FATF 

um úrbætur, en tíminn hafi reynst of naumur. Sú vinna muni halda áfram. Ekki er hægt að 

segja til um hvort þetta muni hafi áhrif á gildistöku PSD2 hérlendis, en tíminn mun leiða það í 

ljós (Dómsmálaráðuneytið, 2019).  

GDPR fellur einnig undir reglugerðir sem innleiðing PSD2 krefst, en eins og fram hefur 

komið, var hún innleidd hérlendis í maí 2018. 

5.3 Nýir tæknistaðlar. 

Breytingarnar á milli PSD2 og PSD1 eru ekki taldar of umfangsmiklar, þ.e. ekki er verið að ræða 

um veruleg nýmæli milli tilskipananna tveggja. Meginmunurinn á PSD2 og PSD1 er að 

nýsköpunarfyrirtækjum er gert auðveldara að kynna sínar tækninýjungar fyrir markaðnum 

eða þá að notfæra sér þau forrit sem þau hafa þróað sjálf. Breytingarnar sem koma með PSD2 

koma tæknilega ekki fram í tilskipuninni sjálfri, heldur munu þær  birtast í tæknistöðlum. 

Þessir tæknistaðlar (e. Regulatory Technical Standards) falla undir tilskipunina. Tæknistöðlum, 

þar á meðal API eða stöðluð þjónustuskil sem fjallað var um hér að ofan, er ætlað að auka 

öryggi í netgreiðslum og auka vernd neytenda enn frekar (Hjálmar Stefán Brynjólfsson, 

2018a).  

EBA mun koma til með að gegna lykilhlutverki þegar kemur að þessum tæknistöðlum og 

mun sjá um að halda utan um þá og uppfæra með viðeigandi hætti, ef þörf er á (Wolters og 

Jacobs, 2019). 
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6 Aukið öryggi með PSD2 

PSD2 tilskipunin hefur í för með sér viðamikil öryggisákvæði varðandi bankaupplýsingar fólks 

sérstaklega þegar bankarnir opna fyrir allar bankaupplýsingar eins og kveðið er á um. 

Almenningur verður að geta treyst því að fjármálaöryggi sé tryggt og að hægt verði að koma í 

veg fyrir misnotkun á bankaupplýsingum og fyrirbyggja þannig svik. Í þessum kafla verður farið 

yfir þær öryggis áherslur sem PSD2 hefur í för með sér.  

6.1 Svik á sviðum greiðslumiðla 

Fjármálasvik hafa því miður verið partur af fjármálageiranum í óralangan tíma. Misnotkun 

korta og fölsun á peningum og ávísunum eru dæmi um algeng svik. Peningafölsun á sér 

lengstu söguna, en talið er að fölsun peningaseðla hafi byrjað um leið og seðlar komu í umferð 

(Finlay og Francis, 2019).  

Fjársvikarar eiga auðvelt með að blekkja fólk. Með ýmsum hætti geta tölvupóstar, símtöl, 

smáskilboð og bréf frá óprúttnum aðilum hljómað sannfærandi og lögmæt. Oft getur verið 

erfitt að sjá fyrir hvað fjársvikurum dettur í hug og því er flókið að fyrirbyggja slík svik. Sökum 

þess eru öryggisvarnir hannaðar til þess að bregðast við, á eins skjótan hátt og mögulegt er 

þegar upp kemst um svikin (Seðlabanki Íslands, 2018). 

Greiðslukortasvik eru viðamestu fjármálasvik í heiminum í dag og valda miklum skaða og 

vandamálum víðast hvar. Almennt er talað um að hægt sé að lenda í tvenns konar 

greiðslukortasvikum. Annars vegar svik þar sem kortið sjálft er notað (e. card present fraud) 

og hins vegar svik sem þarfnast ekki korts (e. card not present fraud). Þau svik sem þarfnast 

korta er m.a.: fölsun korta (e. counterfeit card fraud), þegar þeim er stolið (e. lost and stolen 

card fraud) og þegar kennimarki er stolið (e. identity theft). Svik sem þarfnast ekki korta eiga 

sér nánast aðeins stað á netinu og kallast netsvik (e. online fraud) og falla þar undir hrein svik 

(e. clean fraud), þjófnaður á kennileiti (e. identity theft) og fyrsta aðila svik (e. first-party 

fraud). Tíðni svika sem þarfnast kortsins hefur fækkað á undanförnum árum eða um 9,5% á 

árunum 2012 – 2016 (European Central Bank, 2018). 

Svik sem þarfnast ekki korta hafa aftur á móti aukist gríðarlega síðustu ár í takt við aukin 

netviðskipti. Heildar kostnaður vegna slíkra svika árið 2016 náði 4,57 milljörðum USD og tíðni 

jókst um 34% milli áranna 2015 og 2016. Glæpir sem þessir geta auðveldlega valdið miklu tjóni 

jafnt fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Víðast hvar leynast hættur á slíkum svikum, falsaðir 
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hraðbankar hafa skapað vandræði um allan heim svo dæmi sé nefnt. Skúrkar hafa getað náð 

í kortaupplýsingar á gríðarlega stóru markaðstorgi á netinu fyrir stolin kort á Facebook, 

Twitter, Instagram og Youtube. En á þessum markaðstorgum er verið að selja slíkar 

upplýsingar á 4 USD sem nemur rétt rúmum 500 íslenskum krónum (Hadar, 2019).  

6.2 Auknar áherslur í öryggismálum 

Mikil áhersla hefur verið lögð í gagnaöryggi undanfarin ár við þróun samevrópsks regluverks. 

PSD1, sem voru innleidd hérlendis með lögum nr. 120/2011, kváðu á um aukningu 

neytendaverndar og öryggiskrafna á sannvottun við framkvæmd greiðslna. Árið 2013 gaf 

Seðlabanki Evrópu út viðmiðunarreglur sem áttu að stuðla að auknu öryggi þegar kemur að 

netgreiðslum. Þær reglur beinast að þeim greiðsluþjónustuveitendum sem bjóða upp á 

rafræna greiðsluþjónustu samkvæmt PSD1. Markmið viðmiðunarreglnanna var að bregðast 

skjótt við greiðslusvikum og auka traust neytenda á netgreiðslum. Reglurnar voru einnig settar 

með það að markmiði að auka þekkingu og skilning um málefni sem varða öryggi þegar kemur 

að rafrænum greiðslum og almennri greiðslumiðlun á Evrópska efnahagssvæðinu (Seðlabanki 

Íslands, 2018). Evrópska bankaeftirlitsstofnunin setti fram svipaðar reglur sem tóku gildi árið 

2015. En þær gegna stóru hlutverki fyrir þann tíma sem varir þangað til grundvallarákvæði í 

PSD2 tilskipuninni öðlast að fullu gildi (Seðlabanki Íslands, 2018). 

PSD2 mun koma til með að leggja meiri kröfur á öryggi rafrænna greiðslna og vernd 

fjárhagsgagna neytenda til að tryggja að friðhelgi þeirra sé virt af öllum þeim sem taka þátt á 

markaðnum (European Commission, 2019)  

Með tilkomu PSD2 eru líkurnar á mistnotkun töluvert minni þegar móttakandi fær fjármuni 

beint frá greiðanda. Þannig fara aðeins fjármunir til móttakandans en upplýsingarnar sem 

hægt er að misnota fylgja ekki með. iDEAL er hollensk netgreiðslugátt sem hefur verið að nýta 

sér greiðslur þar sem fjármunir fara beint á milli greiðanda og viðtakanda. Árangur þessa kerfis 

hefur verið mikill og eru viðskiptavinir ánægðir með þessa nýju gátt.  Frá árinu 2012 hefur 

verslun á netinu verið að aukast og svik hafa hlutfallslega farið minnkandi. Talið er að dregið 

hafi úr svikum að andvirði 70 milljónum evra (Dutch Payment Association, 2017). 

6.2.1 Sterk sannvottun viðskiptavinar 

Sterk sannvottun viðskiptavinar (e. Strong User Authentication) er ákveðið verkfæri sem 

staðfestir auðkenni notanda greiðsluþjónustunnar og heimilar greiðsluna í því greiðslutæki 
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sem greiðslan er framkvæmd í. Sannvottunin byggir á þremur þáttum, en staðfesting hennar 

krefst þess að a.m.k. tveir þættir vottunarinnar séu uppfylltir, eigi greiðslan að ganga í gegn. 

Því fleiri þættir vottunar sem notaðir eru, því meira öryggi. Þættirnir þrír sem vottunin byggist 

á eru: 

➢ Þekking notanda. Eitthvað sem aðeins hann veit (t.d. aðgangsorð)  

➢ Eign notanda. Eitthvað sem telst eign notanda (t.d. farsími eða greiðslukort) 

➢ Eðli notanda. Eitthvað sem skilgreinir notandinn (t.d. fingrafar) 

Þessir þrír þættir eru allir sjálfstæðir og mikilvægt er að brot á einum þætti dragi ekki úr 

áreiðanleika hinna tveggja (Hjálmar Stefán Brynjólfsson, 2018b). Beita á sterkri sannvottun 

þegar viðskiptavinur vill nálgast viðeigandi greiðslureikning sinn á internetinu, þegar hann 

gefur fyrirmæli um framkvæmd á rafrænni greiðslu eða þegar viðskiptavinur framkvæmir 

aðgerð, sem gæti verið berskjölduð gegn svikum eða misnotkun. Beiting sterkrar 

sannvottunar felst í starfi greiðsluþjónustuveitanda. Óþarfi þykir að beita sterkri sannvottun 

viðskiptavinar í öllum tilvikum greiðsluþjónustunnar. Til að auka virkni og bæta þægindi í 

rafrænum greiðslum eru nokkrar undanþágur frá beitingu hennar. Til dæmis eru undanþágur 

veittar ef um er að ræða lágmarksupphæð greiðslu svo og greiðslur við sjálfvirkar stöðvar eins 

og á bílastæðum, svo eitthvað sé nefnt. Hins vegar eru gerðar sérstakar kröfur þegar kemur 

að rafrænni fjargreiðslu, þá er mikilvægt að tengja færsluna saman við viðeigandi fjárhæð og 

viðtakanda. Fjargreiðslur eru þær greiðslur eða millifærslur sem fara í gegnum netið eða 

framkvæmdar eru með fjarskiptatæki (Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389..., 

2018). 
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7 Viðbrögð íslensku bankanna 

Bankar hérlendis eru þegar farnir að undirbúa sína starfsemi fyrir innleiðingu PSD2. Evrópska 

hugbúnaðarfyrirtækið, Sopra Banking Software, spáði árið 2017 að tekjutap viðskiptabanka 

vegna PSD2-laganna gæti orðið allt að 20%. En sagði hins vegar að hægt væri, með sterkum 

varnaraðgerðum, að vinna hluta af þessu tapi til baka. Það eru þó ekki allir sem telja stöðuna 

það slæma fyrir bankana og sjá jafnvel sóknartækifæri myndast með komu PSD2. Horfa mætti 

á núverandi stöðu bankanna hér á landi sem forskot gagnvart fyrirtækjum sem bíða eftir 

innleiðingu PSD2. Bankarnir gætu ennfremur nýtt góð sambönd við núverandi viðskiptavini 

og skapað tækifæri og nýjungar. McKinsey & Company telur að það sé tækifæri fyrir banka að 

auka tekjur sínar vegna breytinganna en með óbreyttri starfsemi munu bankarnir verða fyrir 

miklu tapi. Það er því undir hverjum banka komið hvernig hann ætlar sér að mæta þessum 

breytingum til að missa ekki af lestinni (Birna Einarsdóttir, 2017).   

Gunnlaugur Jónsson, framkvæmdastjóri Fjártækniklasans, tók í sama streng og McKinsey 

& Company og sagði í viðtali í Speglinum að þeir bankar sem ættu í hættu á að lenda í mestum 

vandræðum væru þeir sem ætluðu sér að stinga höfðinu í sandinn og sleppa því að aðlagast 

breytingunum. Hann sagði þá banka sem horfa á þetta sem tækifæri til breytinga á 

uppbyggilegan hátt geta horft á þær sem mikilvægt skref fram á við (Arnhildur Hálfdánar, 

2019).  

Í grein frá Landsbankanum segir Védís Sigurðardóttir, sérfræðingur á Einstaklingssviði, að 

bankinn sé þegar byrjaður að undirbúa sig fyrir opið bankakerfi með því að opna API-

markaðstorg í byrjun árs 2019. Bankinn var fyrstur á Íslandi til að koma slíku kerfi af stað, en 

erlendis eru margir bankar komnir vel á veg með svipuð markaðstorg. Á markaðstorginu má 

finna A2A greiðslulausn en hún ku vera sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Greiðslulausnin 

lýsir sér þannig að fjártæknifyrirtæki geta hannað lausnir sem gerir viðskiptavinum bankans 

kleift að greiða beint af sínum reikning í gegnum forrit eða þá á vefsíðum fyrirtækja sem eru í 

samstarfi við Landsbankann. Landsbankinn horfir á þessa lausn sem forvera þeirra lausna sem 

eru væntanlegar með innleiðingu PSD2 á Íslandi (Védís Sigurðardóttir, 2019). 

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion Banka, segir að bankinn sé þegar farinn að undirbúa 

sig undir innleiðingu PSD2 með fjárfestingum í fjártækni og búið sé að fjárfesta fyrir tvo 

milljarða síðastliðin 3 ár. Þessar fjárfestingar hafa flestar verið innanhúss hjá bankanum. Hann 

segir að tilgangurinn sé sá að byggja upp grunnviðskipti og stafræna þjónustu bankans enn 
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frekar. Einnig eru bundnar vonir við að bankinn opni á samstarf við fjártæknifyrirtækin í þeim 

tilgangi að geta boðið viðskiptavinum sínum upp á betri þjónustu. Hann segir að í framtíðinni 

verði mikilvægt fyrir bankann að fylgjast með efnilegum sprotafyrirtækjum og byggja upp 

mögulegt samstarf milli bankans og þeirra (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2019). Einnig kom fram 

að ný deild hefur verið sett á laggirnar sem nefnist Stafræn Framtíð, en lykilhlutverk hennar 

sé að auka möguleika viðskiptavina á að haga sínum bankamálum á sem einfaldastan hátt og 

nákvæmlega eftir þeirra eigin höfði á netinu. Einar Gunnar Guðmundsson, sérfræðingur á 

skrifstofu bankastjóra Arion banka, segir að viðskiptavinir bankans kjósi í auknum mæli að 

afgreiða sig sjálfir í gegnum netið, óháð tíma og staðsetningu (Ísak Kári Kárason, 2018). Nýtt 

app Arion banka gerir öllum  kleift, óháð viðskiptabanka, að skrá öll kort í appið og telja margir 

að þetta sé skref í rétta átt og taki mið af þeim breytingum sem eru í vændum með innleiðingu 

PSD2.  

Gunnlaugur, framkvæmdastjóri fjártækniklasans, minnist ennfremur á að mikilvægt verði 

fyrir íslenska banka að finna sína syllu. Með aukinni samkeppni séu múrarnir milli landanna 

sífellt að brotna niður. Bankar verði því ekki lengur skilgreindir eftir svæðum, heldur eftir því 

hvernig þjónustu bankinn bjóði upp á. Hann sér fram á að tækifæri felist í því hvernig 

bankarnir sérhæfi sig í hinni stafrænu framtíð eða þá að þeir finni samleið með þeim íslensku 

fjártæknifyrirtækjum sem myndu þá sækja fram á fjármálamarkaði (Arnhildur Hálfdánar, 

2019).  

Íslandsbanki hyggst leggja aukna áherslu á persónulega bankaþjónustu. Telur bankinn að 

nýju aðilarnir muni koma til með að setja þrýsting á bankana til að bjóða upp á enn betri 

þjónustu, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og á netinu. Heimsóknir viðskiptavina í útibú 

bankanna hafa minnkað með árunum og Íslandsbanki hefur brugðist hratt við og hefur fækkað 

útibúum. Lögð er áhersla á að skipulag starfseminnar taki mið af þörfum og óskum 

viðskiptavinarins (Ísak Kári Kárason, 2018).  

Eins og fram hefur komið mun PSD2 neyða bankana til þess að veita öðrum aðgang að 

greiðslukerfum og innlánareikningum viðskiptavina sinna með samþykki þeirra. Nýir aðilar, 

sem eiga eftir að mæta á markaðinn, munu ekki endilega verða helsta ógn bankanna. Meiri 

hætta kann að stafa af tæknirisum heimsins sem búa yfir miklu magni gagna sem þeir getu 

unnið úr og aukið sína þekkingu þannig enn frekar (Ísak Kári Kárason, 2018).   
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8 Lokaorð 

Ljóst má vera að bankaþjónusta á Íslandi hefur breytst mikið á undanförnum árum og á eftir 

að breytast mikið til viðbótar með tilkomu PSD2 og opnun bankakerfisins. 

Ólöf Jónsdóttir, forstöðumaður fjártækni hjá Kviku, kynnti á morgunverðarfundi Origo sem 

haldinn var 14. nóvember síðastliðinn nýjan heimabanka Kviku. Í máli Ólafar kom fram að 

þeim tókst að koma heimabankanum á laggirnar á aðeins fimm mánuðum, sem er stuttur tími 

í ljósi þess hversu flókið ferlið er. Hún taldi upp nokkra punkta sem bankinn telur muni hafa 

mikil áhrif á komandi tíma. Notendaupplifun viðskiptavina á eftir að verða mikilvægust þegar 

kemur að bankaþjónustu framtíðarinnar, keppa þurfi við erlenda samkeppni sem einfaldar 

aðgengi almennings að upplýsingum. Neytendur munu koma til með að eiga auðveldara með 

að bera saman kjör hjá mismunandi bönkum og munu kjör banka vega mikið þegar kemur að 

ákvörðunartöku hjá neytendum. Bankaþjónustan á þar að auki að geta verið hluti af daglegu 

lífi hvers og eins, með auðveldu aðgengi (Ólöf Jónsdóttir, 2019). 

Friðrik Þór Snorrason, fyrrum forstjóri Reiknistofu Bankanna, segir að það verði áhugavert 

að sjá hverjir munu koma til með að taka þátt á markaðnum eftir PSD2. Fróðlegt verði að sjá 

hvort að stærstu þátttakendur markaðarins verði áfram innlendir eða hvort að markaðurinn 

endi sem nokkurskonar sameiginlegur markaður fyrir greiðsluþjónustu innan Evrópska 

Efnahagssvæðisins. Einnig verður að sjá hvort þessi hefðbundnu fjármálafyrirtæki, sem hafa 

haft yfirburði á markaðnum, verði áfram í stærstu hlutverkunum eða hvort nýir þátttakendur 

komi fram á sjónarsviðið eftir innleiðingu PSD2, þá erum við að tala um fjártæknifyrirtæki eða 

tæknifyrirtæki eins og t.d. Síminn Pay. 

Út frá þessu eru fjórar útkomur: 

1. Markaðurinn helst óbreyttur og bankar, kortafyrirtæki og sparisjóðir verða 

áfram stærstir þegar kemur að greiðsluþjónustu. 

2. Markaðurinn opnast innanlands og nýir þátttakendur, eins og sprotafyrirtæki 

og fjártæknifyrirtæki, streyma inn á hann. 

3. Markaðurinn verði alþjóðlega opinn, greiðsluþjónusta býðst til viðskiptavina 

frá erlendum fjártæknifyrirtækjum, tæknifyrirtækjum og netverslunum. 

4. Markaðurinn verði einokaður af stórum alþjóðlegum bönkum. 
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Með innleiðingu PSD2 reglugerðarinnar á Íslandi er líklegt að nýir þátttakendur líti dagsins 

ljós á innlendum greiðslumarkaði. Í upphafi má búast við að þessir nýju þátttakendur verði 

aðallega innlendir og þá helst sprotafyrirtæki, fjarskiptakeðjur og verslunarkeðjur.  Líklegt er 

að íslensk fjártæknifyrirtæki og bankar verði búin að undirbúa sig og geti þá boðið fram 

nýstárlega og aðgengilega þjónustu í tengslum við PSD2. Þó má telja líklegt að stór erlend 

fyrirtæki munu bjóða upp á sína þjónustu hérlendis og veita þá þeim innlendu fyrirtækjum 

harða samkeppni. Þetta eru fyrirtæki á borð við Amazon Pay, PayPal eða AliPay og er augljóst 

að erfitt yrði fyrir íslensku fyrirtækin að keppa við þessa risa. Hafa ber þó í huga að Ísland er 

lítill markaður og ekki víst að smæð hans laði stóra erlenda aðila til landsins með þjónustu 

sína (Friðrik Þór Snorrason, 2017c). 

Framtíðin er óráðin, en ef að íslenskur fjármálamarkaður á að fylgja þeirri þróun sem er að 

verða víðast hvar erlendis, verður að taka afstöðu til innleiðingar á PSD2 á Íslandi og það fyrr 

en síðar. Ísland þarf að uppfylla ótal lagalegar kröfur sem gerðar eru til ríkja sem innleiða 

PSD2, auk þess sem Alþingi þarf að samþykkja innleiðinguna. Spennandi verður að fylgjast 

með þróun mála og þá sérstaklega hversu lengi Ísland verði á gráum lista fyrir peningaþvætti, 

eins og raun ber vitni nú og hvaða áhrif það kanna að hafa á  tímasetningu á 

innleiðingarferlinu. Nýsköpun í fjártækni er þegar komin vel á veg hérlendis og menn þurfa að 

vera á tánum til að fylgja eftir þeirri þróun. 

Ég tel að spennandi tímar séu framundan á fjármálamarkaði, hlutverk bankanna mun 

eflaust breytast, en bankastarfsemi í einhverri mynd verður alltaf nauðsynleg.  Aukin 

sjálfvirknivæðing mun halda áfram innreið sína í fjármálageirann og notkun netbanka og 

annarra rafrænna greiðsluleiða mun að langstærstum hluta taka yfir almenn samskipti 

viðskiptavina og fjármálafyrirtækja, eins og þegar er orðið.  

Með opinni bankastarfsemi í framtíðinni verða bankar mögulega óþarfir, sérstaklega ef 

fleiri aðilar koma til með að bjóða upp á svipaða þjónustu. Það veltur allt á því hvaða 

fjármálaafurðir þessir nýju þátttakendur vilja bjóða upp á, sum bankaþjónusta telst ekki 

hagkvæm í rekstri sem að nýjir þátttakendur forðast. 

Spretthlaup fjármálafyrirtækjanna til framtíðar er þegar hafið og nýir keppendur bætast 

sífellt við. Þeir aðilar sem hafa skýrustu framtíðarsýnina munu leiða þessa keppni en spyrja 

verður að leikslokum  
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