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Finanstilsynets mandat
• Finanstilsynets mandat
“At medvirke til, at borgere og virksomheder med berettiget tillid kan
træffe finansielle valg i bevidstheden om, at det finansielle tilsyn
varetager deres interesser”
• Finanstilsynets “nye mandat”
Brian Mikkelsen, erhvervsminister:
“Regeringen ønsker at gøre det nemmere for finansielle iværksættere
at komme i gang og at gøre det mere attraktivt at være FinTechiværksætter i Danmark. Etableringen af FinTech-initiativerne i
Finanstilsynet vil være en mærkbar hjælp til at navigere i den finansielle
lovgivning for de digitale iværksættere og vil gøre det lettere og mere
attraktivt at etablere sig som FinTech-virksomhed i Danmark.”
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Typer af virksomheder (adgang) – FT Lab
• Som udgangspunkt tre typer af virksomheder i FT Lab.
1. Virksomheden, har ikke en tilladelse, men har behov for en
tilladelse for at deltage i testen.
2. Virksomheden har ikke behov for en tilladelse for at deltage i
testen, eller det er uklart, hvilke tilladelse, der er behov for inden
teststart.

3. Virksomheden har på ansøgningstidspunktet allerede den
relevante tilladelse.


Eventuelt samarbejde mellem en virksomhed, der har den nødvendige
tilladelse, fx et pengeinstitut, og en virksomhed, der ikke har, fx en
fintech.

Udvælgelseskriterier – FT Lab
• Finanstilsynet vil vurdere virksomhedernes ansøgninger til FT Lab
på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:
1.

2.
3.

4.

5.

Er aktiviteten direkte eller indirekte omfattet af den finansielle
lovgivning?
Er der tale om en ny teknologi eller en ny forretningsmodel?
Er tjenesten eller produktet til fordel for samfundet og/eller
forbrugerne?
Er der behov for adgang til FT Lab?
Er virksomheden klar til at indgå i FT Lab testforløb?
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Hvad kan man i FT Lab?
Muligheder
• Innovative løsninger som ikke umiddelbart kan placeres i den
finansielle lovgivning, kan testes
• Virksomheder kan teste nye teknologier og forretningsmodeller


… også på rigtige kunder, hvis virksomheden er tilstrækkeligt langt i sin
egen proces

Begrænsninger
• Finanstilsynet og virksomheden fastlægger en testplan som
indeholder begrænsninger
• Test skal være sikkert for virksomheden og dens kunder
• Derudover tæt dialog med Finanstilsynet gennem forløbet


antal kunder, investeret beløb, etc.

Spørgsmål?
• Ring på vores fintechhotline



33 55 84 00
åbent fra kl. 09:30 - 11:30 og 12:30 - 14:30

• Skriv til vores fintechpostkasse


fintech@ftnet.dk

Vi hører gerne fra jer

