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SAMÞYKKI 

FYRIR ÖFLUN OG NOTKUN LÁNSHÆFISMATS, FJÁRHAGSLEGRA UPPLÝSINGA OG 

ANNARRA GAGNA VIÐ GREIÐSLUMAT Í TENGSLUM VIÐ UMSÓKN UM LÁN, VEÐLEYFI, 

SKILMÁLABREYTINGAR, HLUTAKAUP OG YFIRTÖKU.  

 

 

Umsækjandi/umsækjendur veitir Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar kt. 581219-1480 fullt og 

ótakmarkað umboð til að kalla eftir upplýsingum frá kröfuhöfum sem eru þátttakendur í 

Skuldastöðukerfi Creditinfo Lánstrausts hf.* og skila yfirliti sem m.a. inniheldur fjárskuldbindingar 

mínar, þ.m.t. hvort það séu vanskil. Einnig veitir umboðið Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar heimild 

til að sækja upplýsingar um eignastöðu mína, s.s. fasteigna- og ökutækjaeign, í gagnagrunna þriðja aðila.  

 

Umboð þetta veitir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun einnig heimild til að sækja upplýsingar um 

lánshæfismat* (áhættumat) mitt til Creditinfo Lánstrausts hf. Lánshæfismatið spáir fyrir um líkur á 

alvarlegum vanskilum í framtíðinni og byggir á upplýsingum sem Creditinfo býr yfir, s.s. upplýsingum 

í vanskilaskrá (þ.m.t. hverjir hafa sótt slíkar upplýsingar), hlutafélagaskrá, skattskrá o.fl. 

Lánshæfismatið byggir á samkeyrslu gagna og getur innihaldið sögulegar upplýsingar, s.s. um stöðu 

vanskila og lánshæfismats.  

 

Umsækjandi/umsækjendur samþykkir og heimilar að framangreindar upplýsingar verði nýttar, þ.m.t. 

sóttar og vistaðar í tengslum við ákvörðunartöku um lánsviðskipti, sem og við eftirlit í tengslum við slík 

viðskipti og þegar Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur lögvarða hagsmuni af notkun umræddra 

upplýsinga.  

 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er heimilt á hverjum tíma að sækja upplýsingar um uppfært 

lánshæfismat, sem og uppfærslu annarra upplýsinga sem umboðið nær til, á meðan umboð þetta er í 

gildi.  

 

Heimild þessi gefur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun rétt til þess að kalla eftir ofangreindum 

upplýsingum á meðan lánsviðskipti eru í gangi, sem og á meðan sjóðurinn hefur lögvarða hagsmuni af 

notkun upplýsinganna sem aflað er samkvæmt umboði þessu. Umsækjandi/umsækjendur getur 

afturkallað umboðið hvenær sem hann óskar og tekur afturköllunin gildi þegar Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun hefur móttekið afturköllunina með sannanlegum hætti. 

 

Ábyrgðaraðili vinnslu upplýsinga þeirra sem samþykki þetta tekur til er Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, tengiliðaupplýsingar, hms@hms.is.  

 

Framangreint samþykki um öflun upplýsinga er í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 
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