Finansrådet hilser mere åbenhed velkommen - men er bekymret
for svindlere
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Finansrådet ser muligheder for banksektoren i EUs direktiv om betalingstjenester.

Bankernes interesseorganisation Finansrådet byder EU's ønske om mere åbenhed og
konkurrence på betalingsmarkedet velkommen.
EU-direktivet om betalingstjenester, også kendt som PSD2, træder i kraft i 2018.
Kontorchef Tobias Nicholas Thygesen i Finansrådet er samtidigt optaget af at beskytte
kundernes penge og data, bl.a. fordi det danske NemID også giver adgang til offentlige
portaler.
”Man skal være sikker på, at dem man lukker ind er ordentlige
virksomheder, og ikke svindlere. Det er svært for en kunde at
vide,” siger han.
Åbenhed om konti vil
lægge pres på banker

I dag tillader dansk lovgivning kun, at bankerne tilbyder
kontooplysningstjenester.

”EU-direktivet giver også en række nye muligheder for banksektoren. Jeg er helt sikker
på, at vores medlemmer vil fortsætte at investere i teknologi, så de kan møde
konkurrencen fra ikke-finansielle aktører,” siger Tobias Nicholas Thygesen.

Henning N. Jensen, der er seniorpartner i Pluscon, pointerer, at kontoen stadigvæk vil
ligge i banken, selv om informationen deles med andre.
”Men der er ikke sat priser på i direktivet, og bankerne skal have penge for at lukke op
for folks konti. Det er en væsentlig sideeffekt, at der kommer omkostninger til dem der
gerne vil have adgang til vore konti,” siger han.
Ifølge Tommy Hummelmose, medstifter af fintech-virksomheden Intelligent Banker i
Odense, er der en stor årvågenhed i finanssektoren for det nye direktiv.
”Forbrugerne efterspørger fleksible online tilgængelige bankydelser, hvor man ikke skal
føle sig bundet til én bank, men frit kan vælge mellem hele paletten af produkter. Den
udvikling vil det nye direktiv accelerere. Bankerne ved godt, at de står på en
brændende platform, og de store har ressourcer til at følge med. Jeg er mere nervøs
for små og mellemstore pengeinstitutter,” siger han.

