
Status på FT Lab



FT Lab – siden sidst

• Orienteringsmøde i Finanstilsynet den 28. februar 2018

 Gennemgang af optagelseskriterier og ansøgningsformular

 Ca. 40 deltagere

• Deltagelse i Copenhagen Fintech event vedr. FT Lab den. 7 marts

• Ansøgningsfrist: den 23. marts 2018

• Svar til ansøgere: primo Maj



FT Lab - ansøgere

• Vi er stadig i gang med vores indledende gennemgang af 

ansøgningerne

• Gennemgående temaer i ansøgningerne har været:

 Kryptobetalinger

 Kunstig Intelligens

 ICO

 Tokenization



PSD2 og Open Banking



Baggrund
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Status på regelarbejdet

• PSD2 er gennemført i lov om betalinger i Danmark

 Trådte i kraft 1. januar 2018

• 117 artikler i PSD2 – 80-90 af dem indeholder intet nyt.

• De gamle vedrører bl.a. forbrugerbeskyttelse

• 12 mandater i PSD2 til EBA 

 Ca. halvdelen har direkte relevans for kreditinstitutter

 Ikke alle var klar til januar 2018

• 15 hjemler til bekendtgørelser i lov om betalinger

 Ikrafttræden 1. januar 2018

• Bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af 
brugermidler

• Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af 
betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester
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Hvad er nyt?

• Tredjepartsudbydere

 Brugeren har ret til at give tredjeparten adgang.

 Kreditinstitutter kan også udbyde aktiviteterne i lov om betalinger.

• Stærk autentifikation

 Krav fra 1. januar 2018 – ikke et nyt krav!

 Nærmere regler følger i en delegeret forordning.

• Større fokus på operationel og it-sikkerhed.

• Flere indberetninger, særligt major incidents og fraud statistics.
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RTS’en!

• EU-Kommissionen udstedte 13. marts 2018 en delegeret forordning 
om tredjepartsadgang og stærk kundeautentifikation.

• Hvor PSD2 regulerer hvad (tredjepartsudbydere og pengeinstitutter), 
regulerer forordningen hvordan (hvordan gives tredjeparter adgang 
+ nye sikkerhedskrav)

• Forordning indfører nærmere specificerede krav til:

a) procedure for stærk kundeautentifikation,

b) situationer, hvor udbyderne kan undlade at anvende stærk 
kundeautentifikation,

c) foranstaltninger, der skal beskytte fortroligheden og integriteten af 
brugerens personaliserede sikkerhedsoplysninger, og 

d) standarder for fælles og sikker åbne kommunikation mellem 
kontoførende betalingstjenesteudbydere (pengeinstitutterne) og 
betalingsinstitutterne (tredjeparterne). 



Det medfører, bl.a… 

• En kontoførende udbydere, typisk en bank, som tilbyder sine kunder 
en betalingskonto, der kan tilgås online, skal som minimum have ét 
interface til rådighed, som opfylder følgende krav:

a) Tredjepartsudbydere kan identificere sig over for banken

b) Tredjepartsudbydere kan kommunikere sikkert med banken, med det 
formål at anmode om og modtage oplysninger om en eller flere 
angivne betalingskonti og iværksætte betalingstransaktioner fra disse 
konti.

• Kontoførende udbydere skal sikre, at dette interface ikke skaber 
hindringer for levering af tredjepartstjenester.

• Interfacet skal til enhver tid sikre samme tilgængelighed og ydeevne, 
som de interfaces, der stilles til rådighed for instituttets egne kunder.

• Det skal være gratis for tredjepartsudbyderen at anvende interfacet. 



PSD2 compliant eller Open Banking

Usædvanligt formål: 

At fremme konkurrence ved at åbne op for adgang til bankdata
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To overordnede tilgange: ren compliance eller effektiv platform


