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Um Creditinfo
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Tilgangur Creditinfo er að auka virði 

upplýsinga í þágu einstaklinga,   

fyrirtækja og opinberra aðila 

og stuðla þannig að réttri 

ákvarðanatöku og trausti í  

viðskiptum.



Creditinfo á Íslandi

• Leiðandi í traustri miðlun upplýsinga í 25 ár

• Starfar samkvæmt starfsleyfi frá Persónuvernd

um miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og

lánstraust

• Starfrækir einn stærsta grunn

viðskiptaupplýsinga hérlendis, þar með talið

um vanskil, í samræmi við ákvæði laga nr. 

90/2018

• Er hluti af Creditinfo Group sem er með 450 

starfsmenn í 32 löndum, þar af 40 starfsmenn á 

Íslandi



Lánshæfismat fyrirtækja



Lánshæfismatið metur

líkurnar á því að fyrirtæki

verði skráð á vanskilaskrá á
næstu 12 mánuðum eða

að það verði ógjaldfært

Byggir á öllum þeim 

gögnum sem Creditinfo 

hefur aðgang að og er 

heimilt að nota



Fyrirtækjaskrá Ársreikningar Tengsl aðilaVanskilUppflettingar Greiðsluhegðun

Áhrifaþættir

lánshæfismats

fyrirtækja

Mikil áhrif Lítil áhrif



Dreifing íslenskra fyrirtækja eftir

lánshæfisflokkum
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Lánshæfisflokkur

• Sýður saman allar 

aðgengilegar upplýsingar 
niður í eina tölu

• Notað við 

- Ákvörðun 
úttektarheimilda

- Reikningsviðskipti

- Birgjamat

- Lánaákvarðanir

- Annað mat á 
fjárhagslegu heilbrigði
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Snjallákvörðun Creditinfo

Gögn Reglur Ákvörðunarvél

Snjallákvörðun Creditinfo



100% sjálfvirk ákvarðanataka

Niðurstöðuflokkar, reglur og skilyrði

skilgreind af viðskiptavini á nokkrum

mínútum

Öllum gögnum safnað sem liggja að

baki ákvörðunarinnar



Að framkvæma snjallákvörðun

Við upphaf ferlisins er félaginu flett upp:
• Hægt að taka margar mismunandi

ákvarðanir fyrir viðkomandi fyrirtæki

• Mismunandi ákvarðanir nota 

mismunandi gögn og byggja á 

mismunandi reglum og skilyrðum



Yfirsýn og rekjanleiki

Inniheldur tölfræði um:

• Fjölda ákvarðana sem hafa verið

teknar fyrir ákveðin tímabil

• Niðurstöður ákvarðana

Yfirsýn yfir allar ákvarðanir sem hafa 

verið teknar

• Dagsetningar

• Viðkomandi fyrirtæki

• Hvaða starfsmenn tóku ákvarðanirnar

• Niðurstöður

Hægt að skoða ítarlegri upplýsingar

um hverja ákvörðun



Samantekt



Hvað eiga þessar og aðrar lausnir sameiginlegt?

Réttleiki Tímanleiki Aðgengi Öryggi

• Gögnin verða að vera 

rétt

• Forðast skal 

handvirkan innslátt eins 

og mögulegt er

• Það þarf að setja 

skilyrði á, eða 

verðlauna, aðila fyrir 

að halda upplýsingum 

réttum 

• Gögnin þurfa að vera 

eins ný og hægt er

• Setja þarf skilyrði á og 

hafa eftirlit með að 

aðilar uppfæri 

upplýsingar eins fljótt 

og auðið er

• Hægt verður að 

nálgast gögn rafrænt

• Mikið virði í því að 

vinna upplýsingar úr 

gögnum

• Upplýsingar eru oftar 

en ekki viðkvæmar

• Tryggja þarf aðgengi 

þeirra sem þurfa en 

engra annarra



We facilitate 

access to finance


