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PSD II muliggjør tredjeparters tilgang til bankens kundedata, samt initiere
betalinger på vegne av bankkunder
PISP (Payment Initiation Service Provider) “betalingsfullmektig”
●

Mottakers
bank

Kundens Kundens Kundens
Bank 1 Bank 2 Bank 3

Initiere betaling/transaksjon fra kundens
betalingskonto

AISP (Account Information Service Provider) “opplysningsfullmektig”
●

Samle informasjon om kundens betalingskontoer, f.eks.
transaksjonshistorikk

PISP og AISP må ha samtykke fra kunden for å
initiere betaling/samle informasjon
●

PISP/
Betalingsfullmektig

AISP/Opplysningsfullmektig

Ingen avtale mellom banken og tredjepart

PSD2 krever at bankene gir disse tredjepartsaktørene
tilgang til kundenes bankkonto.

Mottaker
Post-PSD II

PISP og AISP er nye typer tillatelse fra Finanstilsynet.
Bankene betegnes ASPSP (Account Servicing Payment
Service Provider) og på norsk “kontotilbyder”

Kunde

Pre-PSD II
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Kort om regelverket og implementering

Trådt i kraft i EU 13.01.2018
Offentligrettslige sider:
● Finansdepartementets prop. 110 L (2017-2018) - endring av finansforetaksloven
Privatrettslige sider:
● Høringsnotat fra Justis og Beredskapsdepartementet av 7. sept 2017 - ny finansavtalelov
● Forslag til midlertidig forskrift fra Justis- og Beredskapsdepartementet av 5. juli 2018
Midlertidig implementert i norsk rett tidlig i 2019?

PwC

PSD II og GDPR - sammenfallende eller motsetninger?
Overordnet om forholdet mellom regelverkene
●
●
●

PSD II art 94
GDPR art 6
PSD II er ikke Lex Specialis i forhold til GDPR

“Explicit consent”-begrepet i GDPR og PSD II - det
det samme?
“Silent Party” data
“Fritekst”-felt
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Begrensninger i bruken av dataene for AISP/PISP

Artikkel 67 nr 2 (f) - AISP
“not use, access or store any data for purposes other than for performing
the account information service explicitly requested by the payment
service user, in accordance with data protection rules”
Art 66 nr 3 (g) har tilsvarende formulering for PISP
Er dette et GDPR-spørsmål?

Samtykke og autentisering

Hva er forskjellen
Hvem skal innhente samtykke
Hvem skal gjøre autentisering, og hvordan
Krav om tilgang
Hva gjelder i overgangsperioden

PwC

Ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner

Kundens ansvar
Fordeling av ansvar mellom betalingsfullmektig og
kontoførende bank
Prosess- og bevisbyrde

PwC

Hvilke konti kan det kreves tilgang til - “betalingskonto”

Artikkel 4 (12):
“Payment account means an account held in the name of one or more payment
service users which is used for for the execution of payment transactions”
Artikkel 66 (og 67) nr 1:
“... The right to make use of a payment initiation service provider shall not
apply where the payment account is not accessible online”
Fortolkning i høringsnotat og innspill fra høringssvarene
“Egne internettbaserte betalingskontoer”

PwC

Andre aktuelle tema fra høringene

PwC

“Initiering” / “Iverksettelse” av
betalingsordre

Kundebegrepet

Klargjøring av regler i
overgangsperioden

Regler om sensitiv
betalingsinformasjon

#2
Hva betyr PSD II for
aktørene?
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PSD II - Katalysator eller trussel?

PSD II vil være en katalysator for både strategisk
diskontinuitet og strategisk fornyelse i den
tradisjonelle banknæringen.
Innføringen fører med seg en rekke
konkurransemessige implikasjoner og strategiske
utfordringer for bankene.
Alle aktører må ta strategiske veivalg.

Utvikle
selv?

Kjøp/
samarbeid?

Ikke gjøre
noe?

PSD II er en av flere drivere for endring i retning av konseptet “Open
Banking”
Ny regulering

PSD II
●
●

Økt konkurranse

Endrede kundeforventninger

GDPR

PSD II tvinger bankene til å åpne opp
GDPR strammer til krav om håndtering
av data og sikkert personvern

●
●
●
●
●

Samarbeid mellom etablerte aktører
~ 550 registrerte fintechs
Retail tilbyr FS tjenester
Neo / utfordrer banker
Big techs (GAFA) inn i det nordiske
FS-markedet

●

●
●

Forbrukerne viser villighet til å dele
data i bytte for personaliserte og
engasjerende tjenester
73% av millennials kunne tenke seg å
motta FS-tilbud fra GAFA
46% av kundene oppfyller sine
økonomiske behov gjennom flere
FS-tilbydere

Open Banking referer til verdiskapning basert på bankens eiendeler, fasilitert av API-teknologi, hvor nye produkter
og tjenester blir utviklet og/eller distribuert av tredjeparter
Source: Crunchbase, Nordic Tech List, SAS Institute (2016),
Fujitsu European FS Survey (2016)
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Et eksempel på hvordan tredjeparter (eller banker) kan utnytte
dataportabilitet som fremkommer av GDPR

«Hi, based on your use of
services at Player 1, we
have a tailored offer for
you. Click here to review
and switch service
providers for free”

I accept that Google can
collect customer
information about me
from the following:
Electricity provider
Retail provider
FS provider

a

t
da
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m

o
st
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Customer agrees to a
third party permission to
retrieve customer data
from other providers

Data analysis

Player 1

Player 2

Player 3
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I tillegg finnes det flere sammenligningsaktører som potensielt kan overta
den digitale rådgivningen fra banken
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I en PSD2-verden snakkes det mye om fintech-utfordrere - samtidig er det
bevegelser fra de etablerte aktørene

Heleid av norske banker og
er i prosess for ferdigstille
sammenslåing for å bygge
en norsk festning mot de
internasjonale gigantene
Source: Finextra, Finance Innovation

Heleid av NG og Coop for å
sikre kontroll på betalingsverdikjeden i retail

#3
Hvilke muligheter og
trusler fremgår av
PSD II?

PwC Digital Services
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PSD II gir innovasjonsmuligheter og nye forretningsmodeller

Få suksesser

Nye substitutter og komplementære
produkter vokser frem
Spillereglene endres:
plattformkonkurranse og fokus på
kundebehov

Noen lanseringer

Flere piloter

Endring i hva som er de viktigste
ressursene

Mange ideer

Kan bli nødvendig å kombinere
samarbeid og konkurranse
(“frenemies” og “coopetition”)
Utforskning

Pilotering

Lansering

Ressurser
PwC’s Digital Services

Skalering

Aktører i finansnæringen står overfor en rekke problemstillinger fremover
Muligheter

1.

PwC’s Digital Services

Trusler

Nye posisjoner

Nye forretningsmodeller

Strategiske samarbeid

Økt konkurranse

Tilpasningsdyktighet

Rennommè, likviditets- og
finansieringsrisiko

Bridge kundereisen til forretningsutvikling

Risiko tilknyttet tidsriktig og
kostnadseffektiv teknologi og sikkerhet

Renommé, tillit og samfunnsansvar

Regulatorisk tilpasning og compliance
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Større åpenhet krever bedre forståelse av risiko i verdikjeden
Nye forretningsmodeller og ny
teknologi som følge av PSD II skaper et
mer uoversiktlig landskap mht.
hvitvasking og terrorfinansiering.
AISP/PISP-er kan gå i retning av
kritisk infrastruktur med særskilt
ansvar for kundeoppfølging på
grunn av deres unike mulighet til å
få innsyn i konto- og
transaksjonsdata.

Mottakers
bank

Kundens
Bank 1

PISP/
Betalingsfullmektig

Kundens
Bank 2

Kundens
Bank 3

AISP/
Opplysningsfullmektig

Aktørene bør stille seg spørsmålene:
●

●

Hva er midlenes opprinnelse?
Hvordan ha en risikobasert
tilnærming til KYC ?

Mottaker
Post-PSD II

Kunde

Pre-PSD II
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I en bransje preget av regulatoriske krav og økt digitalisering er det behov
for spisskompetanse for å håndtere sentrale risikoområder
Den regulatoriske bølgen er ikke over. Dette kommer til å kreve en kombinasjon av solid regulatorisk kompetanse og god
forretningsforståelse, noe som kan gi merverdi for banken utover å sikre compliance

PSD2

GDPR

MiFID II
Basel IV

EMIR

AML

BRRD

Regulatorisk kompetanse
Bank 2.0
Forretningsforståelse

KUNDEREISE
PwC’s Digital Services

TILLIT
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Overskrift om fremtiden?

Økt svindel?

Økt konsolidering?

Ytterligere regulering?

Takk for oss!

Daniel Næsse

Kjersti Aksnes Gjesdahl
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