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Gátlisti 

Óski aðili eftir fundi með Fjármálaeftirlitinu vegna tæknilausnar á fjármálamarkaði þarf 

viðkomandi að veita upplýsingar samkvæmt þessum gátlista. Mælst er til þess að upplýsingarnar 

séu sem nákvæmastar og ítarlegastar svo unnt sé að leggja mat á það hvort og þá hvaða löggjöf 

kunni að eiga við um starfsemina. 

1. Upplýsingar um tengilið

1.1 Nafn fyrirtækis:  

1.2 Nafn tengiliðs:  

1.3 Sími:  

1.4 Netfang: 

2. Lýsing á fyrirhugaðri starfsemi

3. Felur hún í sér nýjungar á íslenskum markaði?
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4. Getið þið nefnt aðila í sambærilegri starfsemi?

4.1 Á Íslandi:  

4.2 Í öðrum löndum: 

5. Metið þið það svo að starfsemin sé leyfisskyld og þá skv. hvaða löggjöf?

6. Hver er markhópurinn fyrir þjónustuna?

7. Hver væri ábatinn af þjónustunni fyrir markhópinn?

8. Á hvaða stigi er þróun vörunnar eða þjónustunnar?
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9. Hver eru næstu skref hjá ykkur í þróun vörunnar/þjónustunnar?

10. Hvernig verður verðlagningu þjónustunnar háttað?

11. Áhætta

11.1 Hvaða áhætta felst í starfseminni? 

11.2 Hver er áhætta þjónustukaupa vegna þjónustunnar? 

11.3 Hvernig verður áhættunni stýrt? 

12. Upplýsingakerfi

12.1 Hvaða upplýsingakerfi verða notuð? 
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12.2 Hvernig er gætt að öryggi gagna og kerfa? 

12.3 Verða kerfin starfrækt hjá félaginu sjálfu eða verður þessari þjónustu útvistað? 

13. Hefur verið hugað að peningaþvættiskröfum, sbr. lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka?

14. Aðstandendur fyrirtækis

14.1 Stofnendur: 

14.2 Eigendur: 

14.3 Stjórnendur: 

14.4 Stjórnarmenn: 
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15. Hvernig er og verður fjármögnun starfseminnar háttar?

16. Annað sem þið teljið skipta máli

17. Fylgigögn

  Senda skal fylgiskjöl með tölvupósti. 

Gátlistanum skal skila á fintech@fme.is 
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