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Hovedpunkter
• Hvorfor er bankene dominerende i betalingsformidling?
• Kunderelasjon er nye aktørers hovedproblem
Hvordan blir det løst? – PSD2?

• ”Verden” etter PSD2
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Betalingsformidling – hvorfor bankene?
Bank:
Formue-/likviditetsoppbevaring
Betalingsformidling

 Bankinnskudd er trygt
- tung regulering (kapitalkrav)
- sikringsordninger
 Bankinnskudd er likvide
- likviditetskrav

Bank:
Formue-/likviditetsoppbevaring
Betalingsformidling
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 Bankene er oppgjørskanal for fordringsforhold
publikum/næringslivet/det offentlige

Kunders kanal til bankene
Bankenes distribusjon til kunder
er en sterk kanal
 Bankene tilbyr gode og sikre kanaler
direkte til egne kunder.
 Bankene utsteder betalingsinstrumenter
direkte til egne kunder

Bankene:
Formue-/likviditetsoppbevaring
Betalingsformidling
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 Bankene ivaretar selv sikkerheten
og er ansvarlig overfor egne kunder

Alle vil ”eie” kunden
•
•
•

Samle kundedata
Analysere kundedata
Utnytte eller selge kundedata

Banknæringen er:
•
Digital
•
Standardisert
•
Samordnet (N)
Finansbransjens distribusjonsnett en attraktiv
innfallsport for innsamling av kundedata og verdiøkende
tjenester (VØT)

Banken(e)
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Og jo nærmere kundens konto, jo bedre informasjonstilgang!

Norden og ”de andre”
 Bankkunder i Norden er digitale
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 Befolkningen i Norge handler mer på nett enn
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(Eurostat)
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 Norge er verdens mest utviklede (modne)
eCommerce-land
(Connected Life – TNS)

Online bankkunder
2014 i prosent
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Kundeandelen som det
kan fanges digital informasjon fra er
langt større i Norden enn i andre land

For bedrifter gir Fintech mest verdi i Norge
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Nye aktørers problem?
Hvordan etablere relevant kundeforhold?

Teknologi

Forretningsmuligheter?

Banken(e)
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Har teknologi for tjenester og distribusjon



Flere har mange kunder, men ikke i relevant sammenheng



Hvordan etablere relevant kundebase – bli bank?



Må likevel bygge egen relevant kundebase



Vil ikke bli bank, men likevel ha tilgang til publikums
likviditets”kasse” i bank for å bygge distribusjonskanalen

Bankene sier, og må si, NEI

PSD2 - til unnsetning!
Teknologi

•

PSD2 vil tvangsåpne tilgang til konti i bank
for andre aktører (TPP – PIS og AIS)

•

Andre aktører vil etablere nye
distribusjonskanaler mellom kunde og bank

Forretningsmuligheter?
regulering
Banken(e)
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– Innsamling kundedata
– Markedsføring/salg
– Tjenester/forbrukerøkonomi

•

Selve betalingsformidlingen fortsatt i
bank!

PSD2 varianten?
Ingen avtaler!
Bankens
kunder

Jeg vil betale noe.
Her er mine hemmelige
og personlige log-on
info til nettbank/mobilbank

PIS
AIS

Ingen avtaler
• Ingen avtaler mellom bank og PIS/AIS
• Ingen avtaler mellom bank og bankens kunder om bruk av PIS/AIS
• Banken likevel ansvarlig overfor kunden
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Men, masse forpliktelser
Her er kundens hemmelige og
personlige log-on info.
Jeg (PIS-en) går inn i kundens
nettbank/mobilbank

Kundenes bank

Overlay – tjenester

PIS/AIS er ikke nytt!

Basert på at kunder gir sine personlige og hemmelige ”credentials” til Overlay
”Eks” Glue Finance
”Sperret” i Norge i 2010, men var tilbake (2014/15). Nå ”ute” igjen.
Fra hjemmesiden til Online CasinoReports (mine understrekninger):(mine understrekninger): Trustly er et automatisk og umiddelbart
bankoverføringssystem, som er populært blant online kasinospillere i Norge. Trustly Nettkasinoer i Toppklassen

”Borte” nå?
Finanstilsynet 11.06.12: ”..banken bør kunne kreve særskilt avtale med tjenesteleverandører som SpendChart…” ”.. bankens mest aktuelle
virkemiddel som å vurdere å sperre nettbanken for kunder som benytter SpendChart og lignende tjenester. Etter vårt syn vil et slikt tiltak fra
bankens side være berettiget slik tjenesten fremstår i dag.”

“Make payments the easy way with your own online banking details – fast and direct.”
Har vært svært så aktiv inn mot EU-kommisjonen
i utarbeidelsen av forslaget til PSD2
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PISP er ikke nytt!
Men forbudt i Nederland
Rettsavgjørelse i Nederland
….AFAS Software B.V. (AFAS) is acting unlawfully and must
desist from asking customers of ING Bank N.V. (ING) to enter
their personal internet banking credentials on the website of
AFAS in order to log on automatically to the secure online
banking environment of ING.
The Court furthermore acknowledged that
AFAS' activities (ie encouraging to supply banking
credentials) would undo the positive effects of
years of campaigning by Dutch banks and the
Dutch Banking Association (..) to prevent internet
banking fraud. In order to prevent fraud, internet
banking credentials should never be provided to third parties.
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Men overlevering av hemmeligheter er ikke gitt
Hva sier skriften?
PISP/AIS skal:
PSD2, Art. 66, 3(b)/ 67 2(b) ..ensure that the personalised
security credentials of the payment service user, are not,
with the exception of the user and the issuer of the
personalized credentials, accessible to other parties and
that they are transmitted by the payment initiation
service provider through safe and efficient channels;
PSD2, recital 69:
The obligation to keep personalised credentials safe is of the utmost importance to
protect the funds of the payment service user and to limit the risks related to fraud
and unauthorised access to the payment account. However, terms and conditions or
other obligation imposed by payment service providers on the payment service users
in relation to keeping personalised security credentials safe should not be drafted in
a way that prevents payment service users from taking advantage of services offered
by other payment service providers, including payment initiation services and
account information services. ..[or in any way makes it more difficult] .
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Skal lage
tekniske standarder

Videre prosess RTS for PSD2
• Publisering Official Journal 23. desember 2015
• EBA høring om Regulatory Technical Standards (RTS) Frist 8. februar
2016
• EBA ”høring” utkast til RTS sommeren 2016
• EBA forslag til EU-kommisjonen høst 2016
• EU-kommisjonen vedtak våren 2017
• Ikrafttredelse RTS = vedtak i EU-kommisjonen + 18 måneder =
TIDLIGST høsten 2018. Hva skjer da mellom desember 2017 og høst 2018?
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PSD2 (med overlevering)
uheldig for digitalisering
 Basis for sikre digitale prosesser eroderer
 Mest negativ for de land som er kommet langt
(Norden)
 I Norden mest negativt for Danmark og Norge
pga bruk av PKI, som benyttes av bankene
for tilgang til konto og av andre
Kilde; Martin Ogarp, Nordea

Vi har jo løsninger som kan benyttes av
PIS’er uten tilgang til kunders hemmeligheter
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Konkurransen skjerpes
 PSD2 vil gi nye konkurranseflater
- Og det er EU-kommisjonens hensikt!
 Størrelsen på egen kundemasse mister betydning
- ”Alle” får tilgang til den likevel
 Banker etablerer seg som PIS/AIS
- trenger ikke avtale med noen annen
- farvel selvregulering! – hvem tar over?
 Bankene kommer ikke til å sitte stille!
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

tor.bjerkedal@fno.no
+47 924 38 756

