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Dagsorden

• Velkomst v/ formand for Fintech Forum, Tobias Thygesen 

• Status på FT Lab v/ Finanstilsynet 

• Open banking og tredjeparter v/ Finanstilsynet og LunarWay

• Status på EU-arbejdet v/ Jon Fink Isaksen, DG FISMA, 

Kommissionen 

• Samarbejdsaftaler med Singapore (MAS) v/Finanstilsynet og 

Thomas Krogh Jensen, Copenhagen Fintech

• Evaluering af Fintech Forum v/Finanstilsynet 

Eventuelt



Status på FT Lab
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Tobias Thygesen



FT Lab - update

Første sæson er så småt ved at nå sin afslutning



Umiddelbare interne overvejelser

• FT Lab fik seks ansøgninger

• Proces og forventet tidsforbrug måtte løbende opdateres

• Forskel på store og små virksomheders forløb gennem processen

• Omtale i relevante medier



Produkt fra første runde



Den svære 2’er



Emner til overvejelse

• Udvælgelseskriterier

• Ansøgningsperiode og markedsføring heraf

• Ansøgningsskema

• Testperiode

• Andet?



Udvælgelseskriterier

• https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Fintech/kriterier.pdf?la=da

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Fintech/kriterier.pdf?la=da


Markedet for tredjepartsudbydere i Danmark
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Baggrund

13. Januar 2016

1. Januar 2018

14. Marts 2018

13. Juni 2018

xx. December 2018

14. September 2019



Status på markedet for TPP’er i Danmark

• TPP’er under tilsyn i Danmark:

 1 kontooplysningstjeneste

 1 betalingsinitieringstjeneste/kontooplysningstjeneste

 Pengeinstitutterne selv

• En lille håndfuld ansøgninger under behandling

• TPP’er uder tilsyn i andre EU-lande



Mulige udfordringer for TPP’er

• Udbud af lovpligtig forsikring

• Anvendelse af cloud

• Sikker lagring af data

• Egen bankkonto

• Lovfortolkning

• Velfungerende API’er



Lovfortolkning foregår stadig

• Der er stadig en række fortolkningsspørgsmål i relation til lov om 
betalinger, PSD2 og de øvrige RTS’er, retningslinjer og Opinions 

• Eksempler:

 Hvad er en kontooplysningstjeneste egentlig?

 Hvad er en betalingsinitieringstjeneste præcist? 

 Hvilke data kan indhentes og videregives?

• Fortolkning er også et vigtigt punkt på møderne i nordisk fintech
forum og i internationale fora. 

• Finanstilsynet søger at besvare spørgsmål så hurtigt som muligt, 
men der udstår stadig guidance fra EBA og Kommissionen, som kan 
ændre på svarene. 



Dispensationsproces for API’er

• Forpligtigelsen til at udbyde et dedikeret interface påhviler den 

kontoførende udbyder – dvs. primært pengeinstitutterne.

• Institutter skal udarbejde en ansøgning for hvert dedikeret interface.

• Institutter, der ikke selv udvikler et dedikeret interface, skal i 

ansøgningen henvise til materiale fra den datacentral, der har 

udviklet det dedikerede interface.

• Finanstilsynet vil vurdere, om et dedikeret interface udviklet af en 

datacentral lever op til betingelserne om fritagelse.



Tidsplan

Dato Aktivitet

Medio december 
2018

Forventet offentliggørelse af EBA guidelines

Januar 2019 Offentliggørelse af Finanstilsynets API-ansøgningsskabelon

14. marts 2019 RTS krav om at stille dokumentation og test til rådighed

14. juni 2019 Deadline for ansøgning om fritagelse 

14. september 2019 Ikrafttrædelse af RTS



Spørgsmål til videre proces

• Hvilke udfordringer ser I i markedet? 

• Hvad skal der til for at sikre, at ”API-markedet” bliver velfungerende i 

Danmark?

• Hvad kan Finanstilsynet gøre for at understøtte et velfungerende 

”API-marked”

• Er der andre væsentlige udfordringer end behovet for velfungerende 

API’er?

• Er der behov for involvering af andre myndigheder?



Internationale samarbejdsaftaler
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Samarbejdsaftale med Singapore
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Internationale samarbejdsaftaler

• Set fra Finanstilsynets side har aftalen:

 Styrket samarbejdet med en myndighed i et land, hvor vi normalt ville 

have mindre samarbejde og

 givet nye tilsynsmæssige erfaringer og viden

• Aftalen har derimod ikke: 

 Givet anledning til, at mange virksomheder han anvendt 

henvisningsmekanismen eller, 

 at mange virksomheder har henvendt sig om mulighederne.

• Spørgsmål: Giver en sådan aftale værdi for andre end Finanstilsynet 

selv?

 Hvis nej: Hvad skal en aftale indeholde for at give værdi?

 Hvis ja: Er der andre lande det kunne være interessant at lave lignende 

aftaler med?
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Fintech Forum Evaluering
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Fintech Forum – Status?

• Et år inden i Fintech Forum

• Tre møder (og et aflyst)

• Emner, bl.a.:

 FT Lab

 Open Banking og API’er

 EU Fintech Action Plan

 Crowdfunding

• Deltagere:

 Ca. 25 faste repræsentanter fra bl.a. etablerede finansielle 

virksomheder, fintechs, erhvervsorganisationer, rådgivere og 

forbrugerorganisationer
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