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De fem initiativer

Vejledning Håndholdt tilsyn FT Lab Fintech Forum

Internationalt 
samarbejde



Vejledning

• Forbedret vejledning til fintech-virksomheder

• N.B. Vejledning – ikke rådgivning!

• Hurtigere reaktioner på nye techs og trends

� Orientering om ICO’s

• Kontakt Fintech-teamet @

� Fintech@ftnet.dk

� +45 3355 8400

� Indtil videre:

• 500+ henvendelser på hhv. telefon og mail



Håndholdt tilsyn

• Som fintech iværksætter kan det være svært at 
forstå ansøgningskrav og -proces. 

• ”Håndholdt” hjælp til dette.

• Vigtigt! Der er ikke tale om deregulering, men 
hjælp til forstå og overholde de til en hver tid 
gældende krav.



Fintech Forum

• Nyoprettet forum

� Ledes af Finanstilsynet 

� Deltagere inviteres 

� ca. 20 deltagere

• Formål:

At øge forståelsen for regulering af fintech og brug af 
ny teknologi, både i sektoren og i Finanstilsynet.

• Første møde den 7. december 2017 – mange gode 
drøftelser om rammevilkårene for fintech sektoren.



Formål - FT Lab

• Formål:

At skabe et sikkert miljø, hvor det er muligt at afprøve nye teknologier 
og forretningsmodeller inden for det finansielle område.

• Udmøntning af formål:

1. Sikre grundlag for at afprøve innovative finansielle produkter og 
tjenester.

2. Fremme udviklingen af gavnlige finansielle produkter og 
tjenester til forbrugere og samfundet.

3. Klæde Finanstilsynet på til bedre at forstå fintech.

4. Understøtte anvendelse af ny teknologi i den finansielle sektor.



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.

• E-pengeinstitut (begrænset)

• Betalingsinstitut (begrænset)

• Kontooplysningstjeneste

• FAIF

• Investeringsrådgiver

• Fondsmægler

• Forsikringsmægler

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, og 

en virksomhed, der ikke har.



Internationale tendenser – Brug af ny teknologi

Brug af ny teknologi:

• Blockchain

• Telemetrik / Biometrik

• Robotics

� ”Systems that do”

� ”Systems that think”

� ”Systems that learn”



Internationale tendenser – Nye forretningsmodeller

Nye forretningsmodeller:

• P2P forsikringer

• Deleøkonomi

• On demand / Usage-based

• Gamification



Internationale tendenser - eksempler

Eksempler på InsureTech virksomheder:

• Lemonade

• Wrisk

• Cuvva

• Discovery

• YouToggle

• FloodFlash

• Friendsurance



Affødte problematikker

• Brugen af AI til mikrosegmentering

� Usaglig segmentering 

� Risiko for eksklusion

• Brugen af AI / Robotics i afgørelser

� Operationelle risici

• Selvkørende biler

� Hvilket ansvar og 

hvor kan det placeres?


