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Útdráttur 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar snýr að skoða hvernig greiðsluhættir hafa mótast með þróun 

á tækni í greiðsluþjónustu. Skoðuð voru þau áhrif sem greiðslur hafa orðið fyrir með aukinni 

þróun á gervigreind og strangari kröfum um fjáröryggi. Í því ljósi var tækniþróun í 

greiðsluþjónustu skoðuð, greiðslukerfi skoðuð, hvernig tækni þróunin hefur mótast og hvað 

hefur drifið þá tækniþróun áfram. 

Helstu niðurstöður eru að greiðsluhættir mótast verulega mikið af þeirri tækni og tækniþróun 

sem á sér stað. Helsti áhrifavaldurinn á tækniþróunina er það regluverk sem yfirvöld hafa sett 

og sú samkeppni sem hefur myndast í greiðsluþjónustu og fjártækni sem notuð er í 

greiðsluþjónustu. 

Helstu hugtök úr ritgerðinni: 

- Fjártækni (e. Financial Technology – FinTech) 

o Tækni sem hefur þróast sérstaklega í kringum fjármálaþjónustu.  

- Gangagnótt (e. Big data) 

o Greiningar sem eru gerðar á risa stórum gagnagrunnum. 

- Gervigreind 

o Forrit sem t.d. læra, bæta sig, greina andlit og skilja skrifa eða talað mál án 

aðkomu manna. 

- Greiðsluhættir 

o Þær aðferðir og lausnir sem notaðar eru til að greiða. 

- Greiðslukerfi 

o Kerfi sem sjá um greiðsluferli. 

- Greiðsluþjónusta 

o Sú þjónusta sem greiðendur og greiðsluviðtakendur nota. 
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Abstract 
The subject of this study is to examine how payments methods have been shaped by the 

development of technology in payment services. The effects of payments through artificial 

intelligence and stricter requirements for financial security were examined. In this light, 

technological development in payment services were examined, payment systems were 

examined, how technological development has been shaped and what has been the driving 

factor of these advancements. 

The outstanding results are that payment methods have been significantly shaped from the 

technology and technological development that is taking place. The main influence on 

technological development is the regulatory framework set by the authorities and the 

competition that has developed in payment services and FinTech used in payment services.  

Key terms from this study: 

- FinTech (Financial Technology) 

o Technology that has developed specifically around financial services. 

- Big Data 

o Analyses performed on huge databases.  

- Artificial Intelligence 

o Programs that e.g. learn, improves itself, performs facial recognition and 

understands spoken or written languages without human interaction. 

- Payment methods 

o The methods and solutions used to pay. 

- Payment systems 

o Systems that process payments. 

- Payment services 

o The service used by buyers and sellers. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst. Ritgerðin var unninn á haustönn árið 2020.  Leiðbeinandi verkefnisins var Jóhann 

Pétur Malmquist og þakka ég honum fyrir góða leiðsögn og gagnrýni. Ég vill þakka 

fjölskyldu minni fyrir veittan stuðning og hvatningu. Einnig vill ég þakka vinnuveitanda 

mínum fyrir skilning og þolinmæði við gerð þessarar ritgerðar. 
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1 Inngangur 
Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvernig tæknin hefur haft áhrif á greiðsluhætti. Þar sem 

greiðsluhættir byggja á þeirri greiðsluþjónustu og tækni sem í boði er, þá eru greiðsluþjónustur, 

umhverfi og þróun á bæði regluverki og tækni skoðuð. 

Greiðslutækni hefur þróast hratt síðastliðna áratugi og er framþróun tækninnar líklegast stærsta 

ástæða þess. Hér á eftir verður skoðuð sú framþróun sem hefur átt sér stað og hvernig bæði 

fyrirtæki og almenningur nýtir sér hana. Jafnframt verður farið ofaní þau greiðslukerfi sem til 

eru, hvernig þau byggjast upp og hvernig þau hafa þróast.  

Skoðuð verða þau lög og reglur sem gilda um greiðsluþjónustu og hvaða breytingar hafa verið 

á því regluverki sem gildir. Jafnframt verður skoðað hvaða áhrif regluverkið hefur haft á 

samkeppni og þróun á tækni í greiðsluþjónustu. Einnig verða skoðaðir eiginleikar gervigreindar 

og hvernig hún  nýtist í framþróun á tækni í greiðsluþjónustu.  

Þar sem öryggi skiptir verulega miklu máli í greiðsluþjónustu verður farið yfir hverjir eru aðal 

öryggisþættir sem eiga við og verður fjallað um bæði öryggi og svik. Þá verða skoðuð dæmi 

um þar sem gervigreind hefur átt stóran þátt í framþróun á tækni í greiðsluþjónustu.  

2 Aðferðafræði 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna þau áhrif sem tækni hefur haft á greiðsluhætti okkar 

í nútíma samfélagi. Höfundur hefur starfsreynslu sem gefur góða innsýni á starfssemi 

færsluhiðra og kemur mikið efni fram sem kemur beint úr reynslubankanum. Ásamt reynslu 

höfundar verða notaðar heimildir og ábendingar samstarfsaðila sem styðja við efnið.  
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3 Tækniþróun greiðslna 
FinTech eða fjártækni er hugtak sem hefur orðið til með þróun á tækni sem tengist fjármálum, 

af ýmsum toga. Það hefur verið mikil þróun á tækni í kringum bankakerfi, millibankakerfi, 

lánakerfi og greiðslukerfi svo eitthvað sé nefnt. Greiðslukerfi eru kerfi sem eru notuð í allt frá 

því að vera millifærslur á milli bankareikninga, milli landa og svo greiðslur á sölustað. 

Greiðsluþjónusta byggir á lögum og reglum sem búa til umgjörð fyrir hvað má og hvað má ekki 

og fyrir mögulega framþróun. Hér verður að mestu fjallað um greiðsluleiðir og tækni fyrir 

greiðslur á sölustað. Jafnframt verður greiðsluferli mismunandi greiðslukerfa rakið. Að lokum 

verður fjallað um regluverk sem innleitt hefur verið í kjölfar PSD og PSD2 og mikilvægi þess 

í tengslum við framþróun á greiðsluþjónustu og tækninni sem er notuð. 

3.1 Greiðslukort 
Greiðslur á sölustað hafa aðallega verið með þeim hætti að greitt er með reiðufé eða öðrum 

greiðslutegundum sem hafa þróast mikið á undanförnum árum og áratugum. Fyrst voru ávísanir 

mjög fyrirferðamiklar, þar sem greiðandinn skrifaði á staðlað form fjárhæð viðskiptanna sem 

greiðsluviðtakandinn gat framvísað í banka og þannig fengið andvirði viðskiptanna til sín. 

Greiðslukort fóru að þróast með fram ávísanakerfinu og debetkort tóku að mestu við ávísunum 

sem lögðust svo alfarið af.  

Kreditkort fóru að skjóta upp kollinum en þau veita greiðandanum ákveðinn greiðslufrest og 

eru í eðli sínu því ákveðið lánaform þar sem bankinn, sem kortaútgefandi, lánar korthafanum 

fjármuni til notkunar. Kreditkort leystu „reikningsviðskipti“ af hólmi, þ.e. viðskipti þar sem 

greiðandinn/viðskiptavinurinn fékk greiðslufrest hjá söluaðilanum með því að úttekt á vörum 

eða þjónustu var skrifuð í viðskiptamannabók sem gerð var upp reglulega.  

Greiðslukort eru debetkort og kreditkort. Í upphafi voru greiðslukort handvirk á þrykkimiðum, 

með undirskriftum og þ.h. Fljótlega fara greiðslukortaviðskipti að verða rafræn og opnaðist þá 

fyrir mikla möguleika. Auðveldara varð að halda utan um kortanotkun og þar með að stýra 

úttektarmörkum og koma í veg fyrir ofnotkun og svik. Greiðslukort urðu svo gildur 

greiðslumiðill á milli landa, og byggði það á því að kortin voru byggð á alþjóðlegum kerfum 

og stöðlum. Gerði þetta greiðendum kleift að nota greiðslukort sín á erlendri grundu þar sem 

verslanir tóku við helstu alþjóðlegu kortategundum. 

Helsta framþróun í kortaviðskiptum hefur verið ný tækni sem hefur verið tengd framan á 

greiðslukortakerfin sem nýta í grunninn sömu kerfi sem voru til staðar, en koma með ný viðmót 
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fyrir annars vegar korthafann og hins vegar söluaðilann/greiðsluviðtakandann. Má hér nefna 

t.d. ApplePay og GooglePay korthafamegin og svo ýmsar snjallposalausnir söluaðilamegin.  

Þróun á kortaviðskiptum hefur að undanförnu fært kortaviðskipti úr rafrænni greiðslutækni yfir 

í stafræna greiðslutækni og þannig hafa nýjar greiðslulausnir þróast, eins og til dæmis 

snertilausar greiðslur, þar sem korthafinn leggur kort sitt að posa tækinu frekar en að stinga því 

inn í kortalesarann og stimpla inn leyninúmer. Þessi snertilausa tækni hefur svo verið þróuð 

áfram þannig að hægt er að nota hana í snjallsíma, snjallúri og örðum snjalltækjum.  

3.2 Greiðslukerfi 
Á undanförnum árum hafa sprottið upp nýleg greiðslukerfi annars staðar í heiminum sem 

byggja alfarið á nýrri tegund af greiðslukerfum, t.d. AliPay og WeChat Pay. Þarna er alfarið 

notast við snjallsímatækni og smáforrit/öpp og hafa þessir greiðslutegundir náð umtalsverðri 

útbreiðslu á mjög stuttum tíma og eru þessi kerfi nú þegar orðin umtalsvert stærri en Visa og 

Mastercard til samans. 

Útbreiddustu greiðslukerfin í heiminum í dag eru annars vegar Bandarísk og hins vegar 

Kínversk. Evrópusambandinu hefur ekki þótt þetta vera góð þróun þar sem stór hluti af 

greiðslum í Evrópu eru framkvæmdar á greiðslukerfum í öðrum heimsálfum. Því hefur 

sambandið hafið undirbúning og hvatt Evrópska banka til að byggja upp samevrópskt 

greiðslukerfi, sem fékk vinnuheitið Pepsi – Pan European Payments System Initative en kallast 

nú EPI – European Payments Initiative.  

3.2.1 Visa og Mastercard 
Greiðslukerfi Visa var stofnað 1958 og Mastercard var stofnað árið 1966. Bæði eru þetta 

Bandarísk kerfi í grunninn en hafa byggt upp kerfin sín í flestum löndum á heimsvísu. 

Visa og Mastercard hafa byggt upp og þróað tvö helstu greiðslukerfi í heiminum með því að 

gera samninga við söluaðila við að taka á móti Visa og Mastercard greiðslukortum. 

Framkvæmdin á þessu hefur verið með þeim hætti að Visa og Mastercard hafa samið við 

færsluhirða um að gera samninga við söluaðila og þjónusta greiðsluviðtökur söluaðila og svo 

við banka að gefa út greiðslukort þeirra til einstaklinga.  

Mastercard keypti EuroPay árið 2002 sem var áður í eigu Evrópskra banka og þar af leiðandi 

var helsta greiðslukerfi Evrópu komið í eign Bandarísks einkafyrirtækis. Visa Europe, sem var 

í sameiginlegri eigu Evrópskra banka, var árið 2015 selt til Visa Inc. í Bandaríkjunum. 

Greiðslukerfi Visa og Mastercard hafa haldið áfram að stækka verulega á hverju ári og er spáð 
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miklum áframhaldandi vexti. Þetta hefur orðið að ákveðnu áhyggjumáli hjá Evrópska 

Seðlabankanum að helstu greiðsluleiðir í Evrópu byggja á kerfum í eigu Bandarískra 

einkafyrirtækja. 

 
Mynd 1 - Greiðsluferli Visa og Mastercard 

Greiðlsukerfi Visa og Mastercard byggja á fjórum þátttakendum, korthafinn, kortaútgefandinn, 

færsluhirðirinn og söluaðilinn. Korthafinn er með samning við kortaútgefandann um 

greiðslukort og notkun þess og söluaðilinn er með samning við færsluhirðirinn um 

greiðsluviðtöku og kjör. Kortaútgefandinn og færsluhirðirinn eru í sitthvoru lagi með samninga 

við greiðslukortasamsteypurnar. Þegar korthafinn kaupir vöru hjá söluaðilanum og notar kortið 

sitt, þá sækir söluaðilinn heimild á kortið í gegnum posa tæki sem er tengt við færsluhirðirinn. 

Færsluhirðirinn sendir heimildarbeiðnina í gegnum greiðslukerfi Visa eða Mastercard sem 

áframsendir heimildarbeiðnina til kortaútgefandans. Kortaútgefandinn kannar stöðuna á 

kortinu, hvort það sé opið og hvort það sé heimild fyrir greiðslu upphæðinni og svarar svo 

heimildarbeiðninni með samþykkt eða höfnun. Heimildarbeiðnin fer sömu leið til baka og skilar 

sér í posa tækið á sölustað og getur söluaðili þá klárað söluna ef heimild fékkst fyrir greiðslunni. 

Í framhaldinu verður til kortafærsla sem sendist úr posa tækinu til færsluhirðisins. 

Færsluhirðirinn safnar saman öllum færslum og sendir þær í greiðslukerfi Visa og Mastercard 

og fær andvirði færslanna greitt að jafnaði eftir einn til tvo daga. Greiðslurnar greiðsat af 

reikningum kortaútgefanda hjá Visa og Mastercard. Kortaútgefandi sér svo um að innheimta 

greiðsluna hjá korthafanum í samræmi við skilmála á samningi þeirra á milli. Allt heildarferlið 

byggir á flókinni tækni og er því mjög viðkvæmt og má ekkert fara úrskeiðis. 
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Árið 2018 var áætlað að um 20% af greiðslum í Evrópu væri á greiðslukortum Visa og 

Mastercard og að 80% hafi verið í reiðufé. Árið 2018 var einnig fyrsta árið þar sem 

greiðslukortanotkun tók fram úr greiðslum með reiðufé í Þýskalandi. Á Norðurlöndunum er 

almennt yfir 90% greiðslna framkvæmdar með greiðslukortum. 

Mikill vöxtur hefur verið sunnar í Evrópu undanfarin ár með tilkomu snertilausra greiðslna og 

greiðslumöguleikum í gegnum snjallsíma. Tækniþróun hefur aukið notkun á greiðslukortum en 

jafnframt fært greiðslukort úr því að vera úr plasti yfir í að vera á rafrænum máta og nú 

stafrænum. Visa og Mastercard hafa byggt upp greiðslukerfin sín þannig að þau virki í öllum 

löndum óháð landamærum og hafa þannig byggt upp tvö af stærstu greiðslukerfum í heimi. 

Greiðslukerfin, sem Visa og Mastercard hafa byggt upp, ná til flestra landa og eru tengd inn í 

flesta banka og sjá um greiðsluviðtöku hjá miklum fjölda söluaðila. Þessi kerfi hafa þróast í að 

verða ákveðið undirlag fyrir greiðslumiðlun sem hefur myndað grunninn að frekari þróun á 

nýjum greiðsluleiðum. Þannig hefur helsta tækniþróun í fjártækni á greiðslumarkaði verið 

byggð ofan á þessi greiðslukerfi og snúið að notendum, bæði korthöfum og söluaðilum, með 

tækni sem auðveldar notkun og eykur þjónustumöguleika. Sem dæmi hafa bankarnir þróað 

smáforrit/öpp sem gerir korthöfum kleift að stjórna stillingum greiðslukorts síns í staðinn fyrir 

að þurfa sækja þjónustu á starfsstöðvar banka. 

Annað dæmi er ApplePay sem hefur byggt sína greiðsluþjónustu ofan á greiðslukerfi Visa og 

Mastercard frekar en að byggja upp eigið alþjóðlegt greiðslukerfi frá grunni. 

3.2.2 WeChat Pay og AliPay 

WeChat Pay og AliPay eru Kínversk greiðslukerfi sem voru stofnuð árin 2011 og 2004 og eru 

þegar komin í sambærilega stærð við Visa og Mastercard. Þessi Kínversku greiðslukerfi eru 

byggð upp alfarið á nýrri tækni og á allt annan hátt en Visa og Mastercard. Þannig þarf ekki 

jafn flókið kerfi undir WeChat Pay og AliPay greiðslumiðlana þar sem þau byggja á 

smáforritum/öppum í snjallsíma, Internetinu og QR kóða hjá söluaðila.  

Þátttakendur í greiðslukerfum WeChat Pay og AliPay eru aðalega greiðandinn og 

greiðsluviðtakandinn. Greiðsluferlið fer þannig farm að notandi hleður niður smáforriti/appi og 

skráir sig í greiðsluþjónustuna. Söluaðilar stofna sig í kerfum WeChat Pay og AliPay og hlaða 

niður smáforriti/appi. Kerfið byggir svo á QR kóðum sem einkenna greiðandan og 

greiðsluviðtakandan. Þegar greiðandinn er að kaupa vöru hjá söluaðilanum, þá skráir 

söluaðilinn upphæð í smáforritið/appið og fer greiðslustaðfestingin þannig fram að söluaðilinn 
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skannar QR kóða greiðandans og ganga þá viðskiptin í gegn. Greiðslan skráist þá samstundis 

af reikningi greiðandans yfir til söluaðilans innan greiðslukerfa WeChat Pay og AliPay. 

Þetta sýnir að ekki þurfi að byggja allar tækninýjungar ofan á greiðslukerfi Visa og Mastercard 

eins og áður var talið, heldur er hægt að þróa nýja tækni með nýjum tæknileiðum og netlausnum. 

Þannig byggja þessi kerfi ekki á greiðslukortum eða posa tækjum. Með þessu móti hoppuðu 

þessi greiðslukerfi yfir eldri hefbundna tækni og náðu að nýta sér nútíma tækni til þess að ná 

umtalsverðum árangri á mjög stuttum tíma (Ian Fraser, 2018). 

 
Mynd 2 - Greiðsluferli WeChat Pay og AliPay 

3.2.3 PEPSI à EPI 
PEPSI er skammstöfun á vinnuheiti á nýju greiðslukerfi sem Evrópusambandið er að hvetja til 

að verði sett upp. Skammstöfunin stendur fyrir Pan European Payments System Initiative. 

Vinnuheitinu hefur nú verið breytt í EPI sem stendur fyrir European Payments Initaitive. Megin 

ástæðan fyrir þessu greiðslukerfi er að Evrópa sé með sitt eigið greiðslukerfi og þurfi ekki að 

vera háð greiðslukerfi Bandarískra einkafyrirtækja. Önnur ástæða er að það sé til Evrópst 

greiðslukerfi sem býður upp á stafrænar greiðslur í staðinn fyrir reiðufé. EPI er að byggja upp 

greiðslukerfi sem býður upp á ýmsar tegundir af greiðsluþjónustu, til dæmis greiðslur sem skila 

sér samtímis, greiðslukort fyrir einstaklinga og fyrirtæki, stafrænt veski og greiðslur á milli 

einstaklinga. Það eru 16 stórir Evrópskir bankar hafa þegar tilkynnt þátttöku sína í EPI og er 
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það markmið Evrópusambandsins að þessi þjónusta verði komin á markaðinn fyrir lok árs 2021 

(Diederik Bruggink, 2020). 

3.3 Yfirvöld 
Þar sem að greiðslukerfin hafa verið þróuð í að vera rafræn og svo stafræn þá hefur opnast fyrir 

mjög mikla þróunarmöguleika.  

Yfirvöld í Evrópu hafa gripið til aðgerða til auka samkeppni á greiðslukortamarkaði þar sem 

öll greiðslukerfi voru á höndum mjög fárra aðila. Það hafa verið settar reglur og farið fram á að 

greiðslukerfin breyti sínum reglum til að opna fyrir samkeppni og í framhaldinu hafa Evrópskt 

samkeppniseftirlit fylgt þessum reglum eftir og gripið í taumana þar sem hefur verið þörf á. 

Þannig hefur orðið til pláss fyrir fullt af fyrirtækjum til að þróa tækni sem hægt er að tengja við 

þau greiðslukerfi sem þegar eru til staðar. Þar hefur orðið ein mesta gróska í tækni við 

fjármálakerfi sem hefur fengið heitið FinTech eða Fjártækni. 

3.3.1 PSD/PSD2 
Evrópusambandið hefur talið ástæðu til að innleiða regluverk til þess að opna 

greiðsluþjónustumarkaðinn fyrir nýjum aðilum og þar með að búa til umhverfi sem hvetur til 

nýsköpunar og tækniþróunar á greiðsluþjónustumarkaði. Árið 2007 gaf Evrópusambandið út 

PSD (Payment Service Directive) sem er tilskipun um regluverk fyrir greiðsluþjónustu. Þar með 

opnuðust möguleikar fyrir lítil fyrirtæki til að bjóða upp á ýmsar tegundir af greiðsluþjónustu 

með því að fá starfsleyfi sem greiðslustofnun (e. Payment Institution) eða rafeyrisstofnun (e. 

eMoney Institution). PSD inniheldur jafnframt reglur um að aðilar með starfsleyfi sem 

greiðslustofnun eða rafeyrisstofnun skuli hafa aðgang að öllum greiðslukerfum. Fram að því 

voru greiðslukerfi lokuð fyrir nýjum aðilum og samkeppni þannig takmörkuð. Árið 2015 gaf 

Evrópusambandið út PSD2 sem er uppfærsla á fyrri tilskipun. Þar er gengið lengra í að opna 

möguleika fyrir ný fyrirtæki og nýja tækniþróun meðal annars með því að skylda banka til að 

opna reikningakerfin sín fyrir öðrum fyrirtækjum eða tæknilausnum. PSD2 inniheldur jafnframt  

allskonar kröfur varðandi gjaldtöku og aðgang minni aðila að greiðslukerfum. Þetta regluverk 

hefur um alla Evrópu opnað fyrir nýja samkeppni og framþróun á tækni sem ekki var möguleg 

á meðan greiðslukerfin og stóru bankarnir stjórnuðu þessum markaði alfarið. Þetta hefur leitt 

til þessarar Fjártækni bylgju sem hefur leitt af sér fullt af tækninýjungum, lægri gjöldum og 

auknum greiðslulausnum. Þetta sýnir að regluverkið hefur skipt verulegu máli fyrir 

greiðsluþjónustu og framþróun hennar. Mjög líklega væri sú þróunar bylgja í Fjártækni sem er 
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til staðar í dag ekki til staðar ef ekki væri fyrir PSD og PSD2. Vinna við PSD3 stendur yfir þótt 

óvíst sé hvenær sú tilskipun kemur út (The FinTech Lab, 2020). 

3.4 Stafrænar greiðslur 
Stafrænar greiðslur eru þær greiðslur sem eru framkvæmdar í gegnum snjalltæki. 

Snjallgreiðslur líkt og ApplePay og GooglePay bjóða upp á þann möguleika að skilja kortið 

eftir heima og borga með símanum. Þessi tækni kemur í stað fyrir kort og leyninúmer. Þessi 

tækni eykur öryggi gegn kortasvindli með andlitsskanna sem tryggir að aðeins einn notandi geti 

notað snjallsímann til að greiða fyrir vörur eða þjónustu.  

3.5 Auðveldari og þægilegri greiðslur 
Það getur verið erfitt að átta sig á því hvort kemur á undan, eggið eða hænan. Hvort nýjar 

tæknilausnir skapi tækifæri til að auðvelda viðskiptavininum að greiða eða hvort 

viðskiptavinurinn geri fyrst kröfu um aukna og bætta þjónustu, er ekki alltaf auðvelt að greina. 

Þó er nokkuð víst að þegar búið er að bjóða upp á þjónustu sem einfaldar verknaðinn, þá er 

erfitt að fara til baka í eitthvað sem reynist flóknara fyrir viðskiptavininn. Sjálfsagt er það 

samkeppnin um viðskiptavininn sem er hinn raunverulegi hvati til að gera viðskiptavininum 

auðveldara að eiga viðskipti sem ræður ferðinni, þeir sem selja þjónustu og vilja taka á móti 

greiðslum, keppast um að ná hylli viðskiptavinarins með betri þjónustu. Greiðandinn eltir þar 

með betri lausnir og erfitt er að fá hann til að fara til baka í flóknari lausnir, nema eitthvað annað 

heilli eins og t.d. mun betri verð eða þess háttar. Öryggiskröfur geta flækt málin en stöðugt er 

verið að vinna að lausnum í þeim efnum. 

3.6 SEPA 
SEPA stendur fyrir „Single Euro Payments Area“. SEPA eru evru greiðslur sem byggðar eru á 

evrópskum staðli og eru notaðar innan Evrópu.  

SEPA var sett upp til að búa til samevrópskan grunn fyrir millifærslur á evrugreiðslum. Með 

SEPA kostar jafn mikið og tekur jafn langan tíma að millifæra evrugreiðslur á milli evrulanda 

og innanlands (þannig virka millifærslurnar líkt og um innanlands millifærslur væri að ræða). 

Með þessu lækkaði kostnaður við Evru millifærslur innan Evru landa umtalsvert og tíminn sem 

tekur að framkvæma millifærsluna færðist niður í að vera samdægurs. Áður gat sá tími verið 

allt að þrjár vikur milli landa. 

Þar sem Evrópusambandið setti þessar reglur um SEPA greiðslur þá þurftu aðilar markaðarins 

að hlaupa til og finna leiðir til gera þetta mögulegt. Í mörgum tilfellum gátu bankar gert þetta 
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með lítilli fyrirhöfn en höfðu ekki boðið upp á þennan möguleika þar sem þeir "græddu" á 

biðinni. Hins vegar varð mikil tækniþróun í millifærslum þegar þessi krafa var sett fram. Fyrir 

utan SEPA byggðust alþjóðlegar millifærslur aðallega á SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication) sem eru talsvert kostnaðarsamar og taka að jafnaði 

þrjá daga. Með tækniþróun í millifærslum hafa orðið til talsverður fjöldi af sprotafyrirtækjum 

sem sérhæfa sig millifærslum í samkeppni við SWIFT.  Þessi samkeppni er þó aðallega í öðrum 

gjaldmiðlum en Evrum. Jafnframt varð á sama tíma til samkeppni um gjaldmiðalskipti, þar sem 

ný fjártæknifyrirtæki  hófu samkeppni við bankana. Sem dæmi um slík fyrirtæki má nefna 

Banking Circle, Currency Cloud, Freemarket ofl. 

4 Tækni 
4.1 Gervigreind 
Gervigreind (e. Artificial Intelligence) er í huga margra nýleg tækni, en árið 1950 birti Alan 

Turing grein í breska heimspekitímaritinu Mind undir nafninu „Computing Machinery and 

Intelligence“. Í greininni spurði Turing „Can machines think?“ eða „Geta vélar hugsað?“ 

(Turing, 1950). Tölvur voru dýrar og sjaldgæfar á þeim tíma sem Turing gaf út greinina sína, 

en að leiga tölvu kostaði allt að 200.000 dollara á mánuði sem jafngildir um tæplega 300 

milljónum íslenskra króna nú til dags ef reiknað er með verðbólgu. Þessi svakalegi kostnaður 

hægði mikið á rannsóknum gervigreindar þar sem aðeins stærri stofnanir og fyrirtæki áttu efni 

á tölvum (Anyoha, 2017). 

Árið 1956 héldu þeir John McCarthy og Marvin Minsky ráðstefnu þar sem fræðimönnum af 

ýmsum sviðum var boðið til að taka þátt í opinni umræðu um gervigreind. Á þeirri ráðstefnu 

samþykktu flestir að gervigreind væri raunhæf og fékk hún nafnið „Artificial Intelligence“ eða 

„Gervigreind“ eins og hún er þekkt í dag (Anyoha, 2017). 

Forrit sem geta bætt sig, lært, greint myndir eða skilið skrifað eða talað mál án aðkomu manna, 

má skilgreina sem gervigreind. Gervigreind hefur undirflokkana vélnám og djúpnám. 
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Mynd 3 - Gervigreind 

4.1.1 Vélnám 
Það eru margar greinar á stóra gervigreindar trénu og er vélnám (e. Machine Learning) ein af 

þeim. Vélnám er ástæðan fyrir að fyrirtæki eins og Facebook geti komið með uppástungur um 

hverja á að merkja á myndir með góðri nákvæmni og að hægt sé að persónumiða auglýsingar 

svo að auglýsingarnar séu miðaðar við áhugamál og skoðanir einstaklingsins sem sér þær. 

Vélnám byggir á algóritma sem getur greint gögn og gefið niðurstöður út frá þeim. Vélnám 

skiptist í þrjá flokka: 

- Skilgreint vélnám (e. Supervised Learning) 

- Óskilgreint vélnám (e. Unsupervised Learning) 

- Styrktarnám (e. Reinforcement Learning) 

Hægt er að hugsa um vélnám eins og lítil börn. Lítil börn sem hafa aldrei séð appelsínu áður 

myndu eiga erfitt með að þekkja hana í sundur frá mandarínum. Ef foreldri barnsins segir því 

að appelsínur eru stórar en mandarínur eru litlar, mun barnið læra fljótt að þekkja ávextina í 

sundur, svona virkar skilgreint vélnám. Þau börn sem læra sjálf að greina í sundur, er hægt að 

líkja við óskilgreint vélnám. Þau læra að flokka þessa tvo ávexti í sundur út frá eigin reynslu. 

Þau börn sem giska og benda á mandarínuna og segja að hún sé appelsína en foreldrið leiðréttir 

barnið er eins og styrktarnám.  
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Skilgreint vélnám er nýtt í greiðsluþjónustu til að koma upp um svik og að framkvæma 

áhættumat ásamt fleiru. Óskilgreint vélnám er oft notað hjá verslunum til að læra hvaða hlutir 

eru oft keyptir saman, sem nýtist t.d. til að mæla með vöru fyrir viðskiptavininn. Styrktarnám 

er hægt að nota til að stunda viðskipti á verðbréfa markaði og í sjálfkeyrandi bíla sem dæmi. 

4.1.2 Djúpnám 
Djúpnám (e. Deep Learning) á að hjálpa tölvum að vinna líkt og mannsheilinn. Notað er 

svokallað gervi tauganet (e. Artificial Neural Network) sem tölvan notar til að læra að t.d. 

framkvæma verk, greina mynd, spá niðurstöðum ásamt öðru út frá stórum gagnagrunnum.  

Gervi tauganet byggjast upp á þrem liðum, þeir eru inntaks liður (e. Input Layer), faldir liðir (e. 

Hidden Layers) og útkomu liður (e. Output Layer). Inntaks liðurinn er fremstur og útkomu 

liðurinn aftastur, allt á milli eru földu liðirnir en engin takmörk eru á fjölda þeirra. 

 
Mynd 4 - Gervi tauganet 

Tauganet sem lærir að þekkja tölur á mynd, byrjar að brjóta myndina niður í margar minni 

myndir og gefur hverri mynd vægi á milli 0 og 1 eftir t.d. birtustigi á myndinni. Ef myndin er 

hvít fær hún vægið 0 en ef hún er svört fær hún vægið 1, vægið getur verið allar tölur á milli 0 

og 1 eftir hversu mikil birta er á myndinni. Tauganetið notar svo þessar upplýsingar til að fá 

niðurstöðu um hvaða tala var á myndinni. 

Djúpnám hefur nýst til að hjálpa með að greina krabbameinsfrumur og í þróun sjálfkeyrandi 

bíla ásamt fleiru. 

4.2 Skammtatölvur (e. Quantum Computers) 
Tölvur framkvæma skipanir með bitum. Biti er minnsta upplýsingaeining fyrir tölvu og hafa 

þeir tvö möguleg gildi, 0 og 1. Þannig að í einum bita eru tvær mögulegar útkomur, 0 og 1. 

Tveir bitar hafa því fjórar mögulegar útkomur, 00, 01, 10, 11, og svo framvegis. Skammtatölvur 

framkvæma skipanir með skammtabitum (e. Qubit). Skammtabitar geta tekið gildið 0 og 1 eða 
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bæði á sama tíma. Venjulegar tölvur leysa verkefni með að prófa eina lausn í einu, þ.e. prófa 

eina runu af 0 og 1 bitum í einu þar til útkoman er rétt. Skammtatölvur geta leyst sama dæmi á 

mun hagkvæmari máta. Skammtatölvur leysa verkefni með því að reikna út líklegustu stöðu 

skammtabitana og geta þess vegna náð mun hraðari niðurstöðum og geta leyst mun stærri og 

flóknari verkefni (Iberdrola, e.d.).  

Skammtatölvur eru ekki ætlaðar til að koma í stað heimilistölvunnar, enda myndi þær líklegast 

ekki standa sig betur í almennri tölvunotkun. Þessar tölvur geta fundið lausnir við vandamálum 

sem venjulegar tölvur ráða ekki við vegna þess magns upplýsinga sem þarf að vinna úr og í 

þeim aðstæðum þar sem ekki eru nægar upplýsingar fyrir venjulegar tölvur að vinna úr .  

4.2.1 Öryggis ógnir 
Með tölvum jafn öflugum og skammtatölvum, þarf að endurhugsa dulkóðun lykilorða sem eru 

nú til staðar. Lykilorð eru stafir, tölur eða tákn sem eru dulkóðuð með ákveðnum 

dulkóðunarlyklum. Í dag er hættan ekki að þjófar leysi dulkóðunarlykilinn, heldur að þeir ná að 

giska á lykilorðið eða nota aðrar aðferðir til að svíkja fólk og stela því. Til þess að giska á 

lykilorð eru notuð tölvuforrit sem prófa allskyns samsetningar af stöfum, tölum og merkjum.  

Dulkóðunarlyklar eru flestir byggðir upp af 128 eða 256 bitum. Í 256 bitum eru mögulegar 

útkomur orðnar svo margar að erfitt er að átta sig á stærð tölunnar. Til að finna mögulegar 

útkomur 256 bita er reiknað 2256 en það er um 115.792.089.237.316.000.000. 

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 mögulegar 

útkomur. Til að setja þess tölu í samhengi  er heimurinn talinn vera um 13,8 billjón ára gamall, 

en það eru aðeins u.þ.b. 435.196.800.000.000.000 sekúndur (ScramBox, 2016). 

Það þýðir að í raun er ekki hægt að leysa þennan kóða, jafnvel með öflugustu tölvum sem til 

eru í dag. Með öflugustu tölvum sem til eru í dag tæki lengri tíma að leysa slíka dulkóðunarlykla 

heldur en heimurinn hefur verið til. 

Áhyggjurnar eru að mögulega verði hægt að nota skammtatölvur til að leysa dulkóðunarlyklana 

og afkóða lykilorð vegna getu þeirra að leysa stór verkefni hratt og örugglega. Í raun er ólíklegt 

að skammtatölvur nái að ógna öryggi lykilorða, þar sem þær eru ennþá á grunnstigi í þróun og 

að búið er að þróa sérstaka skammta dulkóðunarlykla (e. Quantum Encryption) sem verja gegn 

slíkum tölvum (ScramBox, 2016). 

Fjármálastofnanir hafa þegar hafist handa við að skipuleggja öryggisráðstafanir til að mæta 

þeirri mögulegu ógn sem getur fylgt skammtatölvum og getu þeirra að afkóða viðkvæm gögn.  
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5 Öryggi í greiðslum 
Þegar það kemur að því að þróa nýja greiðlsutækni er ein helsta áskorunin tryggja öryggi 

tækninnar. Greiðslutækni felur í sér meðhöndlun, sendingu og millifærslu á peningum og er því 

ósjálfrátt skotmark þjófa sem búa yfir tæknilegri þekkingu. Slíkir aðilar leggja hart að sér að 

finna leiðir til að brjótast inn í tæknina til að hagnast á. 

Hér má skipta niður í öryggi i greiðslum, s.s. varðandi svik og þess háttar, og svo tæknilegt 

öryggi í framkvæmd á greiðsluþjónustu. Jafnframt felur undir öryggi í greiðslum og varnir gegn 

peningaþvætti. Þar sem peningar og greiðslur eru annars vegar þá er alltaf fyrir hendi hætta á 

peningaþvætti. 

5.1 Svik í greiðslum 
Greiðslur og fjármálaþjónusta eru almennt alltaf mjög útsett fyrir svikum og þarf stöðugt að 

verjast þeim. Svikulir aðilar nota oft á tíðum líka nýjar og háþróaðar leiðir til þess að komast 

fram hjá þeim vörnum sem notast er við á markaðnum hverju sinni.  

Það hefur verið talsverð þróun í fjártæknilausnum til að verjast svikum og má þar kannski helst 

nefna lausnir sem byggja á gagnagnótt (e. Big Data) og gagnagreiningu. Þessum lausnum hefur 

farið mjög mikið fram við að nota gervigreind til þess að greina gögn og finna grunsamlegar 

greiðslur.  Þessar lausnir, sem oft eru byggðar á vélnámi, eru settar upp til að greina ákveðin 

munstur í greiðslufærslum og færsluupplýsingum til að finna óeðlilegar færslur innan um allar 

færslurnar. Dæmi um reglur sem notast er við er að finna greiðslur þar sem upphæðin er 

óeðlileg, fjöldi færslna ekki í samræmi við það sem almennt er og svo framvegis. Dæmi um 

reglur þar sem notast er við vélnám er þegar skoðað er hvar greiðandinn er staddur, t.d. út frá 

IP addressu tölvu greiðandans og út frá greiningu á útgáfulandi greiðslukortsins og svo borið 

saman við staðsetningu á þeim stað sem viðskiptin eiga sér stað. Vélnámið kemur svo sterk inn 

þegar vaktaðar eru færslur í milljónavís þar sem hver einasta færsla er greind með yfir t.d. 

fimmtíu slíkum reglum. Við þetta verður til ægilegt magn af gögnum og upplýsingum þar sem 

vélnámið getur lært eðlilega hegðun og greint óeðlileg einkenni færslna innan um á 

sekúndubrotum. 

5.2 Tæknilegt öryggi í framkvæmd á greiðsluþjónustu – PCI DSS  
PCI DSS stendur fyrir Payment Card Industry Data Security Standard og er einn helsti 

gagnaöryggisstaðall fyrir greiðsluþjónustu á alþjóðavísu. 
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Með mikilli og enn aukinni útbreiðslu á greiðslukortanotkun hefur verið mikilvægt að þróa 

gagnaöryggisstaðal til að verjast stuldi á greiðslukortanúmerum. Í því augnamiði hafa stóru 

greiðslukortasamsteypurnar tekið sig saman um sameiginlegan staðal til að vernda 

greiðslukortaupplýsingar á alþjóðavísu. 

PCI DSS tekur á öllum helstu gagnaöryggisaðferðum. Allir sem að þjónusta greiðslukort beint, 

þ.e. ef kortanúmer eru send í gegnum kerfi söluaðila, unnin hjá honum eða geymd, eru skyldugir 

til þess að fylgja PCI DSS staðlinum og/eða vera með PCI DSS vottun sem vottar það að 

fyrirtækið fullnægi kröfum staðalsins.  

Allir sem meðhöndla kortanúmer þurfa að vera með öryggisráðstafanir í samræmi við PCI DSS 

staðalinn. Þar sem í þessu getur falist umtalsverð fyrirhöfn og kostnaður, þá hafa verið þróaðar 

greiðsluleiðir fyrir söluaðila til að komast hjá því að þurfa að meðhöndla kortanúmar. Þannig 

eru t.d. í dag flest posatæki vottuð og þannig uppsett að kortanúmerin eru dulkóðuð og að 

söluaðili hefur ekki möguleika á að komast í kortanúmerin sjálf í posanum. Á sama hátt hafa 

flestar greiðslugáttir verið settar upp þannig að kortanúmer eru dulkóðuð og eru eingöngu á 

greiðslusíðum greiðsluþjónustuveitandans og koma þannig hvergi í snertingu við heimasíðu 

söluaðilans. Þeir sem eru aftur á móti með flóknari greiðsluferli eða bókunarvélar og þurfa þar 

með að meðhöndla kortanúmar, þurfa að standast kröfur staðalsins. 

5.3 AML og CTF 
Baráttan gegn peningaþvætti (e. Anti Money Laundering, hér eftir AML) og fjármögnun 

hryðjuverka (e. Counter Terrorist Financing, hér eftir CTF) hafa þurft stöðuga þróun í gegnum 

tíðina og leitast fyrirtæki ávallt eftir nákvæmari og hagstæðari aðferðum til að berjast gegn 

slíkum glæpum.  

Flóknar reglur og miklar kröfur til yfirvalda og aðila markaðarins um peningaþvættisvarnir 

hefur leitt til þess að sum lönd hafa fallið aftur úr og ekki náð að uppfylla reglur og kröfur. Þetta 

var tilfellið á Íslandi þar sem yfirvöld sváfu á verðinum og innleiddu ekki þær reglur sem 

innleiddar voru í öðrum löndum. Við úttekt FATF (Financial Action Task Force) var komist að 

þessu og því Ísland sett á svokallaðan gráa lista sem nær yfir þau lönd sem ekki standast 

lágmarks kröfur um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og þar sem mjög 

líklegt er að peningaþvætti þrífist (high risk country for money laundering). Gerði þetta það að 

verkum að öll greiðslumiðlun til og frá Íslandi og viðskipti Íslenskra fyrirtækja við erlend 

fyrirtæki urðu töluvert torveldari þar sem þau voru nú skilgreind sem áhættusöm fyrirtæki. 
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Þróun gervigreindar hefur breytt baráttunni til hins betra. Gervigreind vinnur gegn AML og 

CTF á marga vegu og kemur hún sterk inn þar sem hún getur unnið í risa gagnagrunnum til að 

finna ákveðin munstur sem hafa verið tengd við AML og/eða CTF. Aðal tólið sem er notað í 

baráttunni gegn AML og CTF er vélnám, það nýtist til dæmis í:  

- Að þekkja viðskiptavini (e. Know Your Customer, hér eftir KYC). 

- Að vakta færslur, auk þess að fækka mistökum í vöktunarferlinu. 

- Vakta breytingar á greiðsluhegðun viðskiptavina. 

- Greiningu óskipulagðra gagna og ytri gagna (Sanction Scanner, e.d.). 

Þeir sem þjónusta greiðslur fyrir viðskiptavini sína ber skylda að framfylgja lögum og reglum 

um AML og CTF. Þannig eru þeir sem eru að þjónusta greiðslur ábyrgir fyrir því að það eigi 

sér ekki stað peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka í framkvæmd á greiðsluþjónustunni.  

Lengst af hafa öll ferli í kringum AML og CTF verið mjög handvirk. Flækjustig hefur jafnframt 

aukist talsvert með auknum kröfum í lögum og reglum.  

Helstu skyldur greiðsluþjónustuaðila eru varðandi það að þekkja viðskiptavininn, skilja 

viðskiptin sem eru á bak við greiðslurnar og vita hverjir eru endanlegir eigendur þeirra 

fyrirtækja sem eru að framkvæma greiðslurnar. Þetta hefur verið gert með því að fá afrit af 

samþykktum fyrirtækja, jafnvel afrit af ársreikningum og svo afrit af vegabréfum til að ganga 

úr skugga um hverjir eru forsvarsmenn og endanlegir eigendur. Réttmæti þessara gagna þarf 

svo að staðfesta til að ganga úr skugga um að þau séu rétt en ekki fölsuð. Jafnframt þarf að gera 

könnun á viðkomandi fyrirtæki varðandi hvort það tengist einhverjum neikvæðum fréttum (e. 

Adverse Media). Allt þetta ferli getur tekið umtalsverðan tíma og því ekki óalgengt að það taki 

nokkrar vikur að kanna viðskiptavin áður en hægt er að veita honum greiðsluþjónustu.  

Dæmi um tækni sem hefur verið þróuð í kringum þetta ferli, sem er þá í leiðinni dæmi um 

fjártækni, eru lausnir sem að sjálfvirknivæða einstaka þætti í þessu ferli.  Eftirfarandi er dæmi 

um fyrirtæki sem nýlega hefur sett  upp og tengt saman nýjustu fjártæknilausnir fyrir hvern 

hluta af þessu ferli í heildarkerfi til að sinna þessum skyldum (AML og CTF). Fyrirtækið P 

notar í grunnin CRM (Customer Relationship Management) kerfið Salesforce þar sem öllum 

upplýsingum um viðskiptavininn er safnað saman. Mismunandi fjártæknilausnir eru svo 

tengdar inn í Salesforce. Þannig er t.d. Creditsafe sem er fyrirtæki sem gefur út alþjóðlegar 

fyrirtækjaskýrslur (líkt og CreditInfo á Íslandi) með öllum upplýsingum um fyrirtækin auk 

fjárhagsupplýsinga og upplýsingum um fyrirsvarsmenn og endanlega eigendur. Þessar 

upplýsingar eru skráðar úr fyrirtækjaskýrslunum beint inn í CRM kerfið. Annað kerfi sem tengt 
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er inn í Salesforce er Riskscreen, sem er kerfi sem tengist inn í gagnagrunna um allan heim með 

upplýsingum um PEP´s (Politicaly Exposed Person) og refsiaðgerðir (e. Sanctions) sem og 

upplýsingum um neikvæðar fréttir. Jafnframt er notast við kerfi sem heitir Jumio sem notað er 

til að safna myndum úr vegabréfum og sjálfu (e. Selfie), til að ganga úr skugga um auðkenni á 

forsvarsmönnum og endanlegum eigendum. Öllum þessum upplýsingum og gögnum er svo 

safnað saman í CRM kerfið. Loks er notast við kerfi sem heitir Lightico sem er kerfi til að fá 

rafrænar undirskriftir á samninga.  

Með þessum kerfum er á einfaldan hátt hægt að safna stofnupplýsingum um fyrirtæki frá 

Creditsafe inn í gagnageymslu í Salesforce um viðkomandi viðskiptavin. Í þessum 

fyrirtækjaupplýsingum koma fram hverjir eru forsvarsmenn og endanlegir eigendur á 

fyrirtækinu sem eru svo notaðar til að keyra inn í Riskscreen lausnina og ganga þar með úr 

skugga um að í lagi sé að stofna til viðskipta með viðkomandi eða ekki. Jumio lausnin kallar 

svo eftir myndum úr vegabréfum og sjálfum og nota gervigreind til að bera saman myndir úr 

vegabréfum og sjálfum. Jafnframt er vegabréfið greint til að ganga úr skugga um að það sé 

lögmætt og ekki falsað. Ef allar upplýsingar eru með felldu þá er hægt að stofna til viðskipta. 

Þá fyllist út samningsform með upplýsingum úr Salesforce sem er svo sent á rafrænan hátt í 

gegnum Lighthico til að fá rafræna undirskrift á samninginn. Ef ekkert óeðlilegt kemur upp í 

ferlinu þá getur þetta ferli tekið einungis fimmtán mínútur. Er þetta því gott dæmi um hvernig 

ný fjártækni og gervigreind geta leyst mjög flókin verkefni og lögbundnar skyldur og jafnframt 

bætt gæði niðurstaðna umfram þann sem mannshöndin kemur að og getur framkvæmt. 

5.4 Öruggari greiðslur 
Greiðslukerfi hafa þróað ýmsar tækniaðferðir til að gera greiðslur öruggari og koma í veg fyrir 

misnotkun, svik og þjófnað. Tvær helsur aðferðir eru svokallaðar Chip-and-Pin (örgjörvi og 

leyninúmer) annars vegar og 3D Secure hins vegar. Nýlega hafa yfirvöld innleitt öryggiskröfur 

með PSD2 sem kallast Strong Customer Authentication (sterk auðkenning viðskiptavina). 

5.4.1 Chip-and-Pin 
Í framhaldinu að því að svik hafa aukist með því að afrita segulrendur á greiðslukortum, þá 

þurfti að þróa leið sem tryggir að aðeins rétti eigandi greiðslukortsins sé að framkvæma 

greiðsluna. Þar sem ekki er hægt að þróa segulröndina áfram var farið í tækni þar sem lítill 

örgjörvi var þróaður til að innihalda kortanúmer og aðrar kortaupplýsingar á dulkóðaðan máta. 

Á sama tíma þurfti að þróa posa tækin til að geta lesið örgjörvanna. Til þess að auðkenna rétta 

notanda var bætt við því skrefi þar sem notandinn þarf að stimpla inn leynikóða sem hann einn 
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á að vita. Þar sem þetta er talsvert flókin tækni og aukin fyrirhöfn og óþægindi fyrir bæði 

korthafa og söluaðila, þá var með þessu gerð sú breyting að ábyrgð viðskiptanna færðust frá 

söluaðila til kortaútgefanda. Þannig fólst í þessu mikið öryggi fyrir söluaðilann og þar með var 

það vel þess virði að fara í þessa breytingu.  

Næsta skref í þessari þróun var að opna fyrir snertilausar greiðslur. Sama tækni og dulkóðun 

eins og er í örgjafanum er notuð, en hún er nú miðluð á snertilausan og rafrænan hátt yfir í posa 

tækið. Þetta var sérstaklega gert til þess að auka þægindin í kortaviðskiptum og þar með að 

reyna auka umfang kortaviðskipta í staðinn fyrir reiðufé. Þessi lausn hefur svo opnað á talsverða 

tækniþróun sem byggir á snertilausum greiðslum meðal annars, að opna fyrir að þessi tækni sé 

notuð í snjalltækjum eins og til dæmis snjallsíma og snjallúri. 

5.4.2 3D Secure 

Viðskipti á netinu hafa verið í eðli sínu óöruggar þar sem greiðsluviðtakandinn gat ekki verið 

viss að greiðandinn væri rétti eigandi greiðslukortsins. Þar að auki hafa ódulkóðaðar 

greiðslukorta upplýsingar boðið upp á einfaldar leiðir fyrir þjófa til að nálgast þær. Þar sem 

viðskipti á netinu geta ekki notast við Chip-and-Pin, þurfti að þróa aðra lausn sem virkar fyrir 

netviðskipti. Þannig var svokallað 3D Secure þróað sem byggir á því að kortaútgefandinn 

framkvæmir auka auðkenningu á korthafanum í greiðsluferlinu. Þegar korthafinn er að versla á 

netinu og framkvæmir greiðsluna, þá byrjar hann að setja kortanúmer á greiðslusíðu seljandans, 

kemur upp aukagluggi í vafranum þar sem korthafinn þarf að auðkenna sig sérstaklega með 

kóða eða lykilorði frá kortaútgefandanum. Með þessu auka skrefi er gengið úr skugga um að 

greiðandinn sé í raun og veru rétti eigandi greiðslukortsins. Eins og með Chip-and-Pin var 

ábyrgðin á greiðslunni færð frá söluaðilanum til kortaútgefandans. Þannig er kominn mikill 

hvati fyrir söluaðila til að taka þessa greiðsluaðferð upp.  

5.4.3 Strong Customer Authentication 
Með PSD2, sem hefur verið innleitt í Evrópu og stendur til að vera innleitt í lög á  Íslandi, koma 

skyldur um að notuð sé sterk auðkenning á viðskiptavinum (e. Strong Customer Authentication) 

í öllum greiðslum. Í þessu felst að viðskiptavinurinn verður að auðkenna sig með minnst 

tveimur af þremur auðkenningarleiðum til að framkvæma greiðslur. Þessar þrjár 

auðkenningaleiðir eru: 

- Eitthvað sem þú ert 

o Þetta getur t.d. verið fingrafar, augnskanni eða andlitsskanni. 

- Eitthvað sem þú hefur 
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o Þetta getur verið greiðslukort eða símtæki. 

- Eitthvað sem þú veist 

o Þetta getur verið leyninúmer, lykilorð eða upplýsingar sem aðeins korthafi veit. 

 
Mynd 5 - Sterk auðkenning viðskiptavina 

Chip-and-Pin fullnægir þegar þessum auðkennis kröfum þar sem korthafinn notar greiðslukort 

og leyninúmer. Fyrsta útgáfa af 3D Secure var ekki talin uppfylla þessar auðkennis kröfur og 

hefur því verið þróuð útgáfa tvö, 3D Secure 2.0, til þess að uppfylla þessar auðkennis kröfur.  

Í flestum löndum Evrópu taka þessar reglur gildi 1. janúar 2021 og er því verið að uppfæra 

þessar greiðsluleiðir í öllum löndum um þessar mundir. Enn er óvíst hvenær þessar reglur taki 

gildi á Íslandi.  

6 Drifkraftur tækniþróunar 
Aðal drifkraftur tækniþróunar er samkeppni á viðskiptamarkaðinum þar sem fyrirtæki berjast 

um að bjóða bestu og hagstæðustu þjónustuna til að taka fram úr samkeppninni eða til að forðast 

að missa viðskipti vegna úreltrar tækni. Lítil eða ný fyrirtæki koma oft fram með nýja tækni 

eða hugmyndir, en það eru oftar stóru fyrirtækin á markaðinum sem hafa það fjármagn til staðar 

sem þarf til að rannsaka og þróa tæknina í seljanlegar vörur.  
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6.1 Dæmi um tækninýjungar í greiðslu 

6.1.1 Visa 
VISA hefur unnið í þróun á greiðslulausn sem nýtir fjölmiðlaskjá bifreiða. Greiðslulausnin er 

innbyggð í bifreiðina og gerir hana að einskonar snertilausu greiðslutæki. Lausnin virkar á þann 

hátt að þegar bíll mætir á bensínstöð, reiknar bíllinn kostnað við að fylla hann miðað við verðið 

á bensínstöðinni og stöðu bensíntanksins. Ökumaður getur þá valið að fylla tankinn eða kaupa 

fyrir ákveðinna upphæð og gengur svo frá greiðslu á skjá bifreiðarinnar með að stimpla inn 

leyninúmerið sitt þar.  

6.1.2 WeChat Pay og AliPay 
WeChat Pay og AliPay eru svokölluð ofur öpp sem eru í raun heilt samfélag af öppum, 

vöruþjónustu, afþreyingu og samfélagsmiðlum. WeChat Pay og AliPay hafa þróað sitthvort 

markaðstorgið meðfram greiðslulausnum sínum þar sem t.d. notendur geta fengið tilkynningar 

um staðsetningarmiðuð tilboð frá verslunum sem eru í nágrenni þeirra. Þannig geta söluaðilar 

skráð vörur sínar á tilboð inn á markaðstorgin og aukið sölumöguleika þeirra til notenda í 

grenndinni. Tilboðin eru gjarnan persónumiðuð af neysluvenjum notenda. 

6.1.3 Apple 

Apple hefur byggt flestar greiðslulausnir sínar með fram greiðslukerfum Visa og Mastercard. 

Greiðslulausnir þeirra eru AppleWallet, ApplePay og AppleCard. Þessar lausnir byggja á 

snjalltækni þar sem notandinn hefur möguleika á að greiða með símanum, stjórna stillingum og 

fleira sem notandinn hingað til hefur ekki getað gert sjálfstætt án aðkomu banka. Apple nýtir 

gervigreind, eins og til dæmis andlitsgreiningu, til að auka notkunarmöguleika, þægindi og 

öryggi. 

6.1.4 Revolut 

Revolut hefur þróað greiðslukort sem gefur notandanum aukna stjórn á eigin bankaviðskiptum. 

Greiðslukort þeirra byggja á greiðslukerfum Visa og Mastercard en býður umfram það upp á 

margar tækninýjungar sem auka þjónustu og notagildi greiðslukortsins mikið í samanburð við 

hefðbundin greiðslukort. Þrátt fyrir að félagið sé eingöngu fimm ára gamalt, þá er fjöldi korthafa 

Revolut orðnir fleiri en fjöldi korthafa Barclay‘s banka og fjölgar þeim mjög hratt. 

6.2 Amazon 
Gott dæmi um fyrirtæki sem er framarlega í tækniþróun er Amazon. Amazon hefur undanfarin 

ár verið framarlega þegar kemur að netsölu og greiðslutækni og notkun á gervigreind. Auk þess 
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hefur Amazon þróað alls kyns tækni sem auðveldar fólki lífið og á sama tíma auka 

sölumöguleikana sína.  

6.2.1 Amazon Echo 
Amazon Echo er snjallhátalari sem hægt er að fá fyrir heimilið og bílinn sem býður fólki upp á 

að stjórna snjalltækjum með raddstýringu (e. Voice Commands), t.d. kveikja eða slökkva á 

ljósum, stjórna hitastigi, setja í og taka úr lás og fleira. Fólk getur talað við sýndaraðstoðar 

gervigreindina (e. Virtual Assistant) Alexu í snjallhátalaranum.  

Með Amazon Echo hefur Amazon búið til nýja leið fyrir viðskiptavini að kaupa vörur frá sér. 

Fólk getur pantað allskyns vörur t.d. klósettpappír, linsur og mat bara með því að tala við Alexu. 

6.2.2 Amazon Go 
Mikil aukning er á verslunum sem bjóða upp á sjálfsafgreiðslu og eru ýmsar verslanir á borð 

við 7-Eleven og Kroger byrjaðar að bjóða upp á skanna-og-fara (e. Scan-and-Go) þjónustu sem 

gerir viðskiptavinum kleift að skanna inn vörurnar sínar og greiða fyrir þær með símanum 

sínum áður en gengið er út úr versluninni (Sam's Club, e.d.). 

Amazon ætti ofan á þessa tækni og hefur nú gert viðskiptavinum sínum kleift að skanna eitt 

strikamerki þegar labbað er inn í Amazon Go verslun og grípa það sem þarf og labba síðan út 

án þess að borga.  

Amazon Go opnaði fyrst seinni hluta ársins 2016 í Seattle. Aðeins starfsfólk Amazon hafði 

aðgang að versluninni í upphafi á meðan unnið var að tækninni, en hún var svo opnuð 

almenningi í janúar árið 2018. Síðan þá hefur Amazon opnað 24 nýjar Amazon Go verslanir í 

Chicago, New York, San Francisco og Seattle (Andria Cheng, 2019). 

6.2.2.1 Just Walk Out 

Amazon kallar þessa tækni Just Walk Out Technology, en nýtt er svipuð tækni og er notuð í 

sjálfkeyrandi bíla t.d. tölvusjón (e. Computer Vision), sameining gagna úr skynjurum (e. Sensor 

Fusion), og djúpnám (e. Deep Learning). Þessi tækni skynjar sjálfkrafa þegar vörur eru teknar 

úr hillunum og ef þeim er skilað aftur í hillurnar, haldið er utan um hvaða vörur hver og einn er 

með í einskonar sýndarkörfu (e. Virtual Cart). Kerfið rukkar síðan Amazon reikning 

viðskiptavina sinna og sendir þeim afrit þegar labbað er út úr búðinni (Amazon, e.d.). 

6.2.3 Amazon One 
Með Amazon Go hefur Amazon verið í stöðugri þróun á greiðslutækni. Amazon One er ný 

tækni fyrir Amazon Go sem leyfir fólki að greiða með því að skanna lófana sína. Með því að 
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skanna lófa og greina hvernig æðarnar liggja undir húðinni segist Amazon ná jafn nákvæmum 

niðurstöðum og andlitsgreining (e. Facial Recognition). 

Amazon stefnir langt með þessari tækni og seigir að þó hún verði notuð fyrir Amazon Go í 

upphafi, þá stefna þeir á að nýta hana t.d. í stað aðgangsmiða á tónleika og íþróttaleiki, og sem 

aðgangskort í vinnuna, sem gerir fólki kleift að skanna sig inn með því að veifa hendinni yfir 

skanna (James Vincent, 2020). 
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7 Samantekt og niðurstöður 
Markmiðið með þessari ritgerð var að kanna hvaða áhrif tæknin hefur á greiðsluhætti. Í því 

ljósi var tækniþróun í greiðsluþjónustu skoðuð, hvernig sú þróun mótast og hvað hefur drifið 

þá tækniþróun áfram. 

Greiðslur og greiðslulausnir hafa þróast mjög hratt á undanförnum áratug. Á sama hátt hafa 

greiðsluhættir tekið miklum breytingum. Greiðsluhættir hafa þróast úr reiðufé yfir í rafrænar 

greiðslur og svo yfir í stafræna tækni. Stór hluti af rafrænum greiðslum byggir á greiðslukerfum 

Visa og Mastercard. Stafræn greiðslukerfi á borð við WeChat Pay og AliPay hafa vaxið mjög 

hratt.  

Breytingar í lögum og reglum, sérstaklega PSD og PSD2, hafa gert það að verkum að 

samkeppni hefur stór aukist í greiðsluþjónustu, og orðið hefur orðið til heilt nýtt umhverfi 

fjártæknifyrirtækja sem hafa komið með fullt af nýjungum. Þar sem PSD og PSD2 er 

samevrópskt regluverk og hefur verið innleitt á mjög hliðstæðann hátt í öll lönd í Evrópu, hefur 

þetta enn fremur samræmt greiðsluhætti og búið til mjög stóran samræmdann markað. Þetta 

regluverk hefur því gengt lykilhlutverki í þróun á greiðsluháttum og er óvíst að þessi þróun 

hefði átt sér stað ef ekki hefði verið fyrir PSD og PSD2.  

Ljóst er að þar sem um fjármuni er að ræða þá skipta öryggis ráðstafanir verulega miklu máli. 

Hægt er að ganga út frá því að þar sem er peningur, er glæpur. Tæknin hefur verið mikið notuð 

til þess að þróa öryggisráðstafanir bæði beinlýnis í greiðsluferlinu sem og í verndun á 

greiðslukortaupplýsingum. Jafnframt hefur gervigreind verið mikið notuð til að greina 

greiðsluhegðun og koma í veg fyrir svik. 

Ný og lítil fyrirtæki hafa innleitt nýjungar sem sum hver hafa náð góðri fótfestu og hafa leitt til 

mikilla breytinga í greiðsluþjónustu og greiðsluháttum fyrir neytendur og söluaðila. Mikið af 

þessum tækninýjungum hafa annað hvort verið byggð á eða nýtt sér gervigreind á einn eða 

annan hátt. Ljóst er að gervigreind hefur verið lykilatriði í tækniþróun þar sem greiðslutækni er 

að öllu jöfnu í grunninn mjög flókin og þarfnast öflugra öryggis ráðstafana. 

Gervigreind hefur verið notuð til að einfalda greiðsluhætti, gera framkvæmd á greiðslum 

þæginlegari fyrir greiðendur og greiðsluviðtakendur og á sama tíma bætt öryggi þeirra. Nýungar 

hafa svo þróast í greiðslukerfum samanber Kínversku greiðslukerfin, en jafnframt í þjónustum 

sem byggja á þessum greiðslukerfum. 
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Svarið við spurningunni „Hvernig mótar tæknin greiðsluhætti okkar?“ er því að tæknin býður 

upp á fleiri greiðslumöguleika, meiri þægindi og meira öryggi í greiðslum. Regluverk sem 

yfirvöld hafa innleitt hefur haft mikil áhrif á hvernig tæknin hefur þróast. Tæknin leikur 

lykilhlutverk í hvernig greiðsluhættir almennings eru og hvernig þeir mótast. Að sama skapi er 

mikilvægt að tæknin haldi áfram að þróast til að tryggja framþróun í öryggis vörnum.   
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8 Umræða og ályktanir 
Við gerð þessarar ritgerðar kemur í ljós að munurinn á reiðufé og öðrum greiðsluleiðum byggir 

alfarið á þeirri tækni sem hefur verið í þróun síðastliðnu áratugi. Reiðufé byggir ekki á neinni 

tækni en allar aðrar greiðsluleiðir byggja alfarið á tækni.  

Það regluverk sem yfirvöld hafa innleitt hefur lagt grunninn að þeirri samkeppni um tækni, 

greiðslulausnum, þægindum, öryggi og kostnaði við framkvæmd greiðslna. Þar af leiðandi 

byggir öll framþróun og notkun á gervigreind í greiðsluþjónustu á regluverki yfirvalda og 

samkeppni aðila markaðarins. 

Fróðlegt verður að sjá það framhald sem mun eiga sér stað með tilkoumu PSD3 sem 

Evrópusambandið er þegar að undirbúa.  

Með einfaldara greiðslukerfi og sjálfvirkari greiðslum, eins og Amazon hefur verið að þróa, þá 

vaknar sú spurning upp hvort verið sé að fela greiðsluferlið með þeirri væntingu að almenningur 

eyði meira? 
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