Markedsrapport

Desember
Vipps inngår samarbeid med Alipay
•
DNB og Danske Bank i investerer i fintech-selskapet Spiir
Sbanken og SpareBank 1 samarbeider om kontovisning på tvers av bankene
•

•

Januar
•
•

Tall fra Finansportalen viser at kun fem prosent flyttet boliglånet i 2017
Sparebanken Vest vant kundeserviceprisen for 2017

November
•

Danske Bank inngår distribusjonsavtale med Tryg
Nordea lanserer spareroboten Nora, mens Nordnet lanserer
sparerobot og «smarte porteføljer»

•

Danske Bank og Akademikerne forlenger avtalen
Google Pay lanseres i Norge; tilbys gjennom Nordea,
Storebrand, Revolut, Sparebanken Sør og Monobank

•

Februar
•
•

SpareBank 1 åpner opp slik at kunder kan se kontoer fra andre banker i alliansen
DNB lanserer app for kjøp og salg av bruktbil, mens Gjensidige lanserer
Gjensidige bolighandel

Oktober

Mars

•

•
•

September
•

April

Sparebanken Vest lanserer Buffer som et alternativ til factoring
•
Fintech-selskapet Revolut åpner kontor i Norge

•
•

August

•
•

Juli
•
•

DNB lanserer betjeningskonsept for analoge kunder
Sbanken er bransjevinner for 17. året på rad i Norsk Kundebarometers
måling av kundetilfredshet og lojalitet

Mai

Sparebanken Vest planlegger å starte nasjonal mobilbank
Sbanken, Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane
samarbeider om kontovisning på tvers av bankene
•

•

SpareBank 1 lanserer Spink, en mobilbank for barn under 15 år
Vipps lanserer straksbetaling og «Vipps Hurtigkasse»

Sbanken lanserer bankkort og appen minibank for barn
Handelsbanken tester ut mikrobankkort og mulighet til
kontaktløs betaling med armbånd eller liknende

NITO velger Nordea og Tryg som ny partner
DNB Venture investerer i Payr og Danske Bank investerer i Spiir

Juni
•
•
•

Nordea kjøper Gjensidige Bank
Nordea og Santander er først ut med å tilby Apple Pay i Norge
Finansdepartementet godkjenner fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept
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Desember 2018

Renter

Spending markedsføring

BLUESTEP BANK SPAREKONTO FLEX

2,15%
Innskudd 500 000 kr

GRØNT BOLIGLÅN SPAREBANKEN ØST

1,88%
Boliglån 2 MNOK 70 %

Utvalgte nøkkeltall

5,4 PROSENT
SAMLET FORBRUK
11 STØRSTE BANKER
NOVEMBER

10,5
MNOK

DNB
Resterende 10 aktører

Gjeldsveksten for norske husholdninger ved
utgangen av november 2018

50 PROSENT
Andel nordmenn som handler julegaver på
kreditt

363 243
Antall nordmenn ved utgangen av 2017 med
BSU-konto

Sverige

Danmark

Finland

Den svenske Riksbanken setter opp
styringsrenten med 25 bp. og Klarna
åpner for Apple Pay

Jyske Bank skiller sitt VisaDankort i to og
Spar Nord gjør det mulig å koble hjemmeelektronikk mot personlig økonomi

Nordea lanserer nytt Open Bankingverktøy og beløp overført gjennom
MobilePay økte med 140 prosent i 2018og

Den svenske Riksbanken hever renten med
0,25 prosentpoeng til -0,25 prosent.
Rentenivået ble økt på tross av tall som
indikerer lavere inflasjon og lavere vekst.
Riksbanken slår fast at med en inflasjon på
to prosent reduseres behovet for en
ekspansiv pengepolitikk. Endringen førte til
en styrking av SEK mot USD og EUR. Det
forventes ytterligere en renteøkning i 2019 og
en snittrente på 0,3 prosent i 2020.

Jyske Bank har bestemt å dele sitt VisaDankort i
to, hvilket innebærer at kunder ved neste
kortfornyelse vil få et Visa-kort og et Dankort.
Dankort tilsvarer BankAxept i Norge, mens
korttransaksjoner med Visa-kortet er dyrere for
butikkene. Hovedårsaken til endringen er at
banken ønsker å teste kortene opp mot
hverandre.

Nordea lanserer et nytt rapporteringsverktøy
som gir selskapets kunder tilgang til å
integrere sanntidsdata med sine egne
kontoer, systemer og prosesser. Dette er den
første løsningen utviklet av Nordea som
oppfyller de juridiske kravene i PSD2. Den
nye løsningen er en del av Open bankingsatsningen til Nordea og vil først bli lansert i
Finland og Sverige.

Sverige.

Klarna åpner opp for Apple Pay slik at kunder
med Klarna Card nå kan ta i bruk
betalingstjenesten i Sverige.

Gjennom et samarbeid med IFTTT har banken
Spar Nord gjort det mulig for kundene å koble
omverdenen opp mot deres privatøkonomi. Det
blir for eksempel mulig å få Sonos-anlegget til å
spille en bestemt sang når lønnen har kommet
på konto, eller få smartpærene til å lyse rødt om
kontoen er overtrukket.

Totalt ble det overført 260 millioner euro via
MobilePay i Finland i 2018, en økning på 140
prosent fra 2017. Det ble registrert én million
overføringer i måneden i fjerde kvartal 2018.
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Pris & produkt

Marked

Markedsføring

Kunde & regelverk

DNB lanserer ny mobilbank,
Vipps åpner for de under 15
år og få renteendringer den
siste måneden

Vipps inngår samarbeid med
Alipay, mens DNB og Danske
Bank investerer i fintechselskapet Spiir

DNB brukte mest på
markedsføring i november med
5,6 MNOK og Auka vant finalen i
Visa Everywhere Initiative

Gjeldsveksten for norske husholdninger faller videre, Bank
Norwegian vant rettssak og det
fremmes forslag om pensjonskonto

• DNB har åpnet for betatesting av sin
nye mobilbank, appen lanseres for
fullt under det DNB omtaler som
Upgrade Week, den starter 14.
januar.

• Vipps inngår samarbeid med Alipay,
som i første omgang innebærer at
norske brukersteder kan motta betaling
fra kinesiske kunder med Alipay.

• DNB brukte mest på markedsføring i
november med 5,6 MNOK, etterfulgt av
Nordea som brukte 3,2 MNOK.

• Gjeldsveksten på 5,4 prosent ved
utgangen av november representerer det
laveste nivået for norske husholdninger
på 22 år.

• Auka vant finalen i Visa Everywhere
Initiative under Slush-konferansen i
Helsinki. Premien er 50 000 euro og
mulighet til å drive produktutvikling med
Visa.

• Bank Norwegian vant Google-rettssak
etter å blitt saksøkt for å ha kjøpt
annonseplass på konkurrentenes
kjennetegn.

• Vipps åpner opp for de under 15 år,
men med noe begrenset
funksjonalitet.
• Det har vært få renteendringer den
siste måneden. Gjensidige hever
renten på sine BLU-lån, mens
BlueStep Bank hever innskuddsrenten med 10 bp.

• DNB og Danske Bank investerer i Spiir
og deres Nordic API Gateway som
samler tilgang til alle nordiske bankers
data på ett sted.
• Revolut får europeisk banklisens og
kan med det drive med innskudd og
utlån.

• Lendo hadde det mest markedsførte
produktet i november og brukte 12,8
MNOK på markedsføring av sin
sammenlikningstjeneste.

• Regjeringen fremmer forslag om
pensjonskonto som innebærer at all
opptjent innskuddspensjon samles på en
pensjonskonto hos nåværende
arbeidsgiver.
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2018 har vært et begivenhetsrikt
år i bankbransjen og vi forventer
intet mindre av 2019. Et år vi
fortsatt tror de norske bankene
kan føle seg trygge i sin posisjon.

«Frenemies» - et hett buzzord
2018 kan oppsummeres som handlingens år.
Apple og Google har lansert sine betalingsløsninger i Norge, Vipps har inngått samarbeid
med den kinesiske giganten Alipay og flere
større banker samarbeider om morgendagens
bankløsninger. I tillegg ser vi at flere banker
investerer og knytter seg tettere til fintechstartups. Ordet «frenemies» har vokst frem
som et betegnende ord for den nye
dynamikken i bransjen – aktører som er både
konkurrenter og samarbeidspartnere. PSD2samarbeidet mellom Sbanken og SpareBank 1
er et godt eksempel på dette.

Teknologitunge investeringer i fokus
DNB har gjennom sin venture-satsing et
finansielt mandat på 250 millioner kroner til
investeringer i startups, mens SpareBank 1
SR-Bank har etablert en tilsvarende
innovasjonssatsning i samme størrelsesorden.
Overskrifter om nye samarbeid eller oppkjøp
frekventerer hyppig i nyhetsbildet, og norske
banker ser på tvers av bransje- og
landegrenser når de søker etter strategiske
investeringsobjekter som kan gi en fordel i
kampen om de beste løsningene. Men selv om
avtaler har blitt inngått og partnerskap etablert,
har ikke sluttbrukerne merket stort til dette.

Dette skjer i 2019
Vi håper at 2019 blir sluttbrukernes år, der ikke
bare nye avtaler inngås - men hvor fruktene av
samarbeidene treffer brukeren. Integrasjonen
som muliggjør at kunden kan hente frem en
brukskonto fra en annen bank er vel og bra, men
reell nytte får vi den dagen alle kontoer, kort og
lån kan samles. Det er først da vi ser konturene
av fremtidens finansielle økosystem.
Betaling med mobil eller klokke er innovativt,
men når det kun fungerer på utvalgte
brukersteder er nytteverdien av en begrenset
art. Vi forventer at konkurransen innen
betalingsområdet vil tilta i 2019, hvor
varehandelen og andre tredjeparter vil ta en
større del i utviklingen.
Vi tror flere nye aktører som vil satse i Norge
fremover får den samme åpenbaringen som
Revolut; det norske markedet er ikke lett
gjennomtrengelig og tillit til norske banker er
unikt. De tradisjonelle bankene har sterke
posisjoner i markedet, og vi tror ikke bildet har
endret seg nevneverdig om ett år.
Cicero Markedsrapport Bank 12/18

7

•

NORDirektebank tilbyr best rente i utvalget med 2,46 %
for boliglån 1 MNOK 75 %. Storebrand tilbyr fortsatt
best rente med sitt Bærekraftig boliglån på 2,28 % for
boliglån 2 MNOK 75 %.

•

Gjensidige Bank hever renten på BLU med hhv. 10 og
20 bp til 2,38 % for sine BLU-lån. Sparebanken Sør er
dermed billigst med 2,31 %.

•

BlueStep Bank hever renten med 10 bp. og tilbyr best
rente med 2,15 % for innskudd 100’ og 500’.

•

Sparebanken Øst tilbyr lavest rente på boliglån 70 % 2
MNOK med 1,88 %. Tysnes Sparebank tilbyr lavest
BLU-rente med 1,70 %. Danske Bank reduserer renten
på lån til Akademikerne med 4 basispunkter.
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Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten

Boliglån 1 MNOK 75 %

Boliglån 2 MNOK 75 %

Ingen nevneverdige endringer i bankutvalget. NORDirektebank tilbyr fortsatt best
rente blant utvalget med 2,46 %. Snittrenten for utvalget er 2,99 %.

Ingen renteendringer siden forrige måned. Storebrand tilbyr fortsatt best rente
med sitt Bærekraftig boliglån på 2,28 %. Snittrenten i utvalget er 2,74 %.

NORDirektebank
Storebrand Bærekraftig Boliglån
DinBANK
Nordea Premium
Fana Sparebank (70%)
Handelsbanken
Landkreditt Bank
BN Bank Boliglån Alltid Fornøyd
Sbanken
DNB Saga
SpareBank 1 SR-Bank
Gj.snitt
BN Bank
Nordea (Ordinær)
SpareBank 1 Østlandet
Gjensidige Bank Aktiv
Danske Bank (80%)
Sparebanken Sør Total+
DNB Leve
Sparebanken Møre Verdi
Sparebanken Vest
SpareBank 1 Nord-Norge
Storebrand Helkunde
SpareBank 1 SMN (70%)

Storebrand Bærekraftig Boliglån

2,46
2,48
2,56
2,59
2,71
2,76
2,85

NORDirektebank

2,27
2,42

Landkreditt Bank

2,43

Nordea Premium

2,51

Sbanken

2,55

DinBANK

2,56
2,62

BN Bank Boliglån Alltid Fornøyd

2,86
2,90
2,92
2,97
2,99
3,04

Fana Sparebank (70%)

2,64

SpareBank 1 SR-Bank

2,65
2,67

Handelsbanken
Sparebanken Sør Total+

3,05
3,06
3,06
3,09
3,16
3,16
3,18
3,29
3,32
3,48
3,75

Gjennomsnitt

2,72
2,74

Gjensidige Bank Aktiv

2,74

DNB Saga
Nordea (Ordinær)

2,75
2,76

SpareBank 1 Østlandet

2,80

BN Bank

2,82
2,85

DNB Helkunde
Danske Bank(80%)
Sparebanken Møre Verdi
Sparebanken Vest (Ordinær)

SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 SMN (70%)
Storebrand Helkunde

2,86
2,88
2,96
2,98
3,17
3,37
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Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten

BLU 2 MNOK 85 %

BSU

Gjensidige Bank hever renten på sine boliglån med 10 og 20 bp. til 2,38 %,
Sparebanken Sør er dermed billigst med 2,31 %.

Danske Bank med eneste endring siden sist, hever BSU-renten med 15 bp. til 3,40
%. Berg Sparebank tilbyr best rente med 3,90 % blant utvalget.

Sparebanken Sør Førstehjemslån

Berg Sparebank

2,31

3,90

Fana Sparebank Boligdebut

2,33

SpareBank 1 SR-Bank Førstehjemslån

2,34

Gjensidige Bank Boligstart

2,38

Gjensidige Bank Aktiv

2,38

DNB BLU Start

2,39

SpareBank 1 Østlandet

Nordea UNG Utdanning

2,39

Landkreditt Bank

3,50

Nordea Ung Premium

2,39

SpareBank 1 Nord-Norge

3,45

Storebrand BLU40

2,39

Landkreditt Bank Førstehjemslån

2,43

Sparebanken Møre Førstehjemslån

2,47

Trøgstad Sparebank

3,75

Bien Sparebank

3,75

KLP Banken (medlem)

3,70
3,70

Gjennomsnitt

3,42

Handelsbanken

3,40

Sparebanken Vest

2,50

Danske Bank

3,40

Gjennomsnitt

2,52

DNB

3,35

Nordea

3,35

Sparebanken Vest

3,35

Sparebanken Sør

3,35
3,35

Danske Bank 24/7 Ung

2,55

Nordea (Ordinær)

2,56

SpareBank 1 Nord-Norge

2,62

Sparebanken Møre Ung Boliglån

2,63

SpareBank 1 Østlandet

2,64

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank BLU

2,65

Sparebanken Møre

DNB BLU Helkunde

2,70

Gjensidige Bank

3,20

Sparebanken Sør BLU

2,72

Sbanken

3,20

SpareBank 1 SMN Førstehjemslån

2,81

Sbanken

2,85

SpareBank 1 SMN BLU

2,96

3,25

SpareBank 1 SMN

3,10

Storebrand

3,00
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Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten

Innskudd 100 000 kroner

Innskudd 500 000 kr

Handelsbanken og SB1 Østlandet øker renten med 25 bp. BlueStep Bank tilbyr
best rente med 2,05 %. Snittrenten i utvalget er 1,25 %, mot 1,23 % forrige måling.

Flere aktører øker sin rente. BlueStep Bank tilbyr best rente med 2,05 %.
Snittrenten i utvalget er 1,33. mot 1,30 % forrige måling.

BlueStep Bank SparekontoFlex
Nordax Kapitalkonto
Komplett Bank Høyrente
BB Bank Sparekonto
MyBank Sparekonto
Easybank EasySpar
Optin Bank
Instabank Sparekonto
Monobank
yA Bank Høyrentekonto
Santander Høyrentekonto
Bank Norwegian Sparekonto
Sparesmart (Eika)
Gjennomsnitt
Topprente.no (Sparebanken Øst)
Handelsbanken e-kapitalkonto
Landkreditt Bank Sparekonto
Danske Bank SPAR Aktiv
Sbanken
Gjensidige Høyrentekonto
Storebrand Plasseringskonto
SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto
SpareBank 1 Østlandet Sparekonto
SpareBank 1 SMN Sparekonto
Sparebanken Vest Høyrente
DNB Leve/Saga Gull
Sparebanken Møre Verdi Plasseringskonto
Nordea Sparekonto (Ordinær)
Sparebanken Sør Sparekonto Total+
SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto
Ekstrakonto.no (BN Bank)
Danske Bank Nettspar

2,15
2,00
2,00
1,97
1,97
1,95
1,94
1,93
1,90
1,90
1,85
1,75
1,70
1,25
1,25
1,25
1,20
1,10
1,10
1,00
0,90
0,80
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,45
0,45
0,40
0,30

2,15

BlueStep Bank SparekontoFlex
Nordax Kapitalkonto
Komplett Bank Høyrente
BB Bank Sparekonto
MyBank Sparekonto
Easybank EasySpar
Optin Bank
Instabank Sparekonto
Monobank
Santander Høyrentekonto
Landkreditt Bank Kapitalkonto
Bank Norwegian Sparekonto

2,00
2,00
1,97
1,97
1,95
1,94
1,93
1,90
1,85
1,75
1,75
1,70

yA Bank Høyrentekonto
Sparesmart (Eika)
Gjennomsnitt
Topprente.no (Sparebanken Øst)
Handelsbanken e-kapitalkonto
Ekstrakonto.no (BN Bank)
Danske Bank SPAR Aktiv
Sbanken
Gjensidige Høyrentekonto
Sparebanken Sør Sparekonto Total+
Sparebanken Vest Høyrentekonto
Storebrand Plasseringskonto
SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto
SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto
Sparebanken Møre Verdi Plasseringskonto
SpareBank 1 Østlandet Sparekonto
SpareBank 1 SMN Sparekonto
DNB Leve/Saga Gull
Nordea Sparekonto(Ordinær)
Danske Bank Nettspar

1,70
1,33
1,25
1,25
1,10
1,10
1,10
1,00
0,90
0,90
0,90
0,90
0,80
0,80
0,80
0,70
0,55
0,45
0,30
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Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten

Navn

Sist endret

Effektiv rente

Tilbyder

Markedsområde

Produktpakke

Medlemskap

Belåningsgrad

1

Grønt boliglån

01.03.2017

2

Boliglån

02.01.2019

1,88

Sparebanken Øst

2,02

Akademikerne (Danske Bank)

Landsdekkende

Ja

Nei

85

Landsdekkende

Ja

Ja

3

Boliglån

09.07.2018

2,14

80

Statens pensjonskasse

Landsdekkende

Nei

Ja

4

Boliglån

12.12.2018

80

2,27

NITO/Tekna/YS (Gjensidige Bank)

Landsdekkende

Ja

Ja

5

Bærekraftig boliglån

75

01.01.2019

2,27

Storebrand Bank

Landsdekkende

Ja

Nei

6

85

UNIO lånet

27.09.2018

2,27

Storebrand Bank

Landsdekkende

Ja

Ja

85

7

OBOS Nyboliglån

29.09.2018

2,30

OBOS-banken

Landsdekkende

Nei

Ja

85

8

Boliglån

24.09.2018

2,32

Norsk Sykepleierforbund (DNB)

Landsdekkende

Ja

Ja

75

9

Lokalbidraget lån 80%

08.10.2018

2,34

LillestrømBanken

Lokalt/Regionalt

Ja

Ja

80

10

Lån med pant i fast eiendom

23.10.2018

2,35

Oslo Pensjonsforsikring

Lokalt/Regionalt

Nei

Ja

75

11

Grønt boliglån medlem

01.10.2018

2,37

KLP Banken

Landsdekkende

Nei

Ja

75

12

BLU40

01.01.2019

2,37

Storebrand Bank

Landsdekkende

Ja

Nei

85

13

Grønt boliglån

24.09.2018

2,38

DNB Bank

Landsdekkende

Ja

Nei

85

14

Boliglån

01.10.2018

2,42

NORDirektebank (Skagerrak Sparebank)

Landsdekkende

Nei

Nei

75

15

Boliglån

11.10.2018

2,43

Landkreditt Bank

Landsdekkende

Nei

Nei

75

16

Miljøboliglån 75%

26.11.2018

2,44

Cultura Sparebank

Landsdekkende

Ja

Nei

75

17

LOFavør Boliglån

26.09.2018

2,44

SpareBank 1 SR-Bank

Landsdekkende

Ja

Ja

75

18

Boliglån medlem

01.10.2018

2,47

KLP Banken

Landsdekkende

Nei

Ja

75

19

Boliglån

10.10.2018

2,49

Flekkefjord Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

75

20

Boliglån Premium

26.09.2018

2,51

Nordea

Landsdekkende

Ja

Nei

75

21

Nettlån Bolig

28.09.2018

2,53

Fana Sparebank

Landsdekkende

Nei

Nei

70

22

Boliglån

25.09.2018

2,55

Sbanken

Landsdekkende

Nei

Nei

75

23

Boliglån

30.10.2018

2,56

Din Bank (Sparebanken Øst)

Landsdekkende

Nei

Nei

75

24

Boliglån

29.09.2018

2,57

OBOS-banken

Landsdekkende

Nei

Ja

75

25

Boliglån

29.09.2018

2,57

OBOS-banken

Landsdekkende

Nei

Ja

85

26

LOFavør

01.10.2018

2,59

SpareBank 1 BV

Landsdekkende

Ja

Ja

85

27

LOFavør

03.10.2018

2,59

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Landsdekkende

Ja

Ja

70

28

LOfavør boliglån

26.09.2018

2,59

SpareBank 1 Østlandet

Landsdekkende

Ja

Ja

75

29

Boliglån

11.12.2018

2,60

Birkenes Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

30

Boliglån Alltid Fornøyd

04.10.2018

2,62

BN Bank

Landsdekkende

Ja

Nei

75

Cicero Markedsrapport Bank 12/18

Kilder for renteinnhentingen finner du bakerst i rapporten

Navn

Sist endret

Effektiv rente

Tilbyder

Markedsområde

Produktpakke

Medlemskap

Belåningsgrad

1

Tysnespakken (TULån)

11.10.2018

2

BLU

02.01.2019

1,70

Tysnes Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

1,97

Akademikerne (Danske Bank)

Landsdekkende

Ja

Ja

3

Boligstart

85

12.12.2018

2,16

NITO/Tekna/YS (Gjensidige Bank)

Landsdekkende

Ja

Ja

4

85

Førstehjemslån

10.10.2018

2,18

Flekkefjord Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

5

DinBANK Ung

01.12.2018

2,19

Din Bank (Sparebanken Øst)

Landsdekkende

Nei

Nei

85

6

LO-Favør BLU

15.10.2018

2,21

SpareBank 1 Lom og Skjåk

Landsdekkende

Ja

Ja

85

7

Førstehjemslån

05.10.2018

2,25

Lillesands Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

8
9

Førstehjemslån
Boliglån Ung

01.10.2018
12.12.2018

2,26
2,27

Spareskillingsbanken
NITO/Tekna/YS (Gjensidige Bank)

Lokalt/Regionalt
Landsdekkende

Ja
Ja

Nei
Ja

85
85

10

Førstehjemslån

10.10.2018

2,29

Arendal og Omegns Sparekasse

Landsdekkende

Ja

Nei

85

11

Førstehjemslån

19.10.2018

2,29

Evje og Hornnes Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

12

BLU

27.11.2017

2,29

Valdres Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

13

Førstehjemslån

24.09.2018

2,31

Sparebanken Sør

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

14

BLU

03.10.2018

2,32

Vekselbanken

Lokalt/Regionalt

Nei

Nei

85

15

BLU

23.10.2018

2,32

Voss Sparebank

Lokalt/Regionalt

Nei

Nei

85

16

BOLIGdebut

28.09.2018

2,33

Fana Sparebank

Landsdekkende

Nei

Nei

85

17

Boliglån Ung

11.08.2017

2,33

Sandnes Sparebank

Landsdekkende

Nei

Nei

85

18

LO-Favør BLU

26.09.2018

2,33

SpareBank 1 Nordvest

Landsdekkende

Ja

Ja

85

19

LO-Favør BLU

26.09.2018

2,33

SpareBank 1 SR-Bank

Landsdekkende

Ja

Ja

85

20

LO-Favør BLU

10.10.2018

2,34

SpareBank 1 Gudbrandsdal

Landsdekkende

Ja

Ja

85

21

Førstehjemslån

26.09.2018

2,34

SpareBank 1 SR-Bank

Landsdekkende

Ja

Nei

85

22

BLU

01.10.2018

2,34

Strømmen Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

23

Boliglån Ung

29.09.2018

2,35

OBOS-banken

Landsdekkende

Nei

Ja

85

24

BSU Start

02.10.2018

2,35

Skudenes & Aakra Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

25

Boliglån Ung Medlem

01.10.2018

2,37

KLP Banken

Landsdekkende

Nei

Ja

85

26

Førstehjemslån

04.10.2018

2,38

Birkenes Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85

27

Boliglån Ung

12.12.2018

2,38

Gjensidige Bank

Landsdekkende

Ja

Nei

85

28

Boligstart

12.12.2018

2,38

Gjensidige Bank

Landsdekkende

Ja

Nei

85

29

BLU Start

24.09.2018

2,39

DNB

Landsdekkende

Ja

Nei

85

30

BLU

15.10.2018

2,39

Eidsberg Sparebank

Lokalt/Regionalt

Ja

Nei

85
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•

DNB åpner sin nye mobilbank for betatesting.
Løsningen vil åpnes for kunder i forbindelse med
Upgrade Week som starter 14. januar.

•

Vipps er gjort tilgjengelig for de under 15 år, men med
noe begrenset funksjonalitet.

•

DNB er siste bank ut som tilbyr Fitbit Pay og Garmin
Pay til sine kunder.

•

Sbanken tester ut ny funksjonalitet med blant annet
kategorisering av forbruk. Sbanken legger ned «min
økonomi», og løsningen er tilgjengelig ut januar 2019.
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DNBs nye mobilbank er åpnet for betatesting, og det
jobbes mot lansering i det DNB omtaler som Upgrade
Week fra 14. januar. Den nye appen er en helt ny
løsning som er bygget i skyplattformen til Amazon.
– Dette er vårt viktigste prosjekt, og det vil være det i overskuelig
fremtid. Mobilbanken er vår viktigste kundekanal, sier Ingjerd
Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB til e24.
En av grunnene til DNBs relansering er at dagens mobilbank er
bygget på førsteutgaven fra 2008, noe som gjør det vanskelig å
fornye og endre den. DNB peker også på ønsket om å være
forberedt på inntoget av PSD2 og det å kunne tilby nye tjenester
som andre viktige grunner til relansering.
Den nye appen vil lanseres med de viktigste funksjonene som blant
annet kontooversikt, lån og betaling. Etter hvert vil de rulle ut flere
funksjoner slik at kundene også får inn informasjon om forsikringer,
sparing og sin personlige økonomiske rådgiver (budsjettfunksjon).
Det blir også mulig å logge inn med finger-ID og ansiktsgjenkjenning.
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Vipps åpner opp for at de under 15 år kan bruke
Vipps med noe begrenset funksjonalitet. Tjenesten
har foreldrestyrt tilgang og foreldrene har mulighet til
å bestemme om og når barna får lov til å be om,
motta eller sende penger.
Vipps skriver i en pressemelding at funksjonaliteten skal utvides
etter hvert, men at vennebetaling var mest etterspurt blant
brukerne. I arbeidet med å utvikle tjenesten har Vipps snakket med
mange familier for å finne ut hvordan deres hverdag kunne
forenkles.
Inne i Vipps kan foreldre slå av og på tilganger for barna, slik at de
for eksempel kun kan vippse venner og familie. Gjennom
nettbanken får foreldre full oversikt over transaksjoner og
meldingene som følger med en overføring.

Elisabeth Barrie, ansvarlig for produktutvikling i Vipps i en
pressemelding

Brukere under 15 år har ikke mulighet til å chatte med hverandre,
og de over 15 år har ikke mulighet til å sende meldinger til de under
15 år. Løsningen er tilgjengelig både for iPhone og Android og
fordrer at foreldrene oppdaterer appen sin.

Cicero Markedsrapport Bank 12/18 16

DNB åpner opp for betaling med Fitbit Pay og Garmin
Pay. Løsningen er kompatibel med nyere varianter av
Fitbit og Garmin sine klokker, og fungerer både for
Visa og Mastercard.
En av fordelene med å betale kontaktløst med klokke fremfor kort,
er at brukeren ikke må taste kode for beløp over 200 kroner.
Betalingen utføres ved å trykke på en knapp på klokken og legge
den inntil betalingsterminalen, uansett beløp.
Det er minst like sikkert å betale med klokke som med kort.
Løsningen skrur seg av hvis klokken ikke er i kontakt med pulsen. I
så fall må brukeren taste inn en selvlaget kode for at det skal være
mulig å betale med den.
- Det skjer mye spennende innenfor betaling nå. Markedet for
kontaktløs betaling kommer snart til å eksplodere slik det har gjort i
mange andre europeiske land, og da vil kundene ønske nye og mer
praktiske betalingsløsninger, sier Ingjerd Blekeli Spiten,
personmarkedssjef i DNB til DNB Nyheter.
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Sbanken legger ned tjenesten «Min økonomi», som
vil være tilgjengelig ut januar 2019. Banken tester ut
ny funksjonalitet med blant annet kategorisering av
forbruk.
Blant funksjonene i den nye løsningen er at kundene kan se
forbruket sitt fra alle kontoer, samt kategorisere forbruket både på
hvilken butikk de har handlet hos og hva slags varer eller tjenester
de har kjøpt.
Sbanken skriver på sine hjemmesider at «Min økonomi» legges
ned som følge av at tjenesten ikke har fungert godt nok for de
fleste kundene deres og antall aktive brukere ikke har vært på et
tilfredsstillende nivå. Videre skriver banken at de ser viktigheten av
gode verktøy for å holde oversikt over økonomien, og at de har
som mål å gjøre folk mer interessert i sin privatøkonomi gjennom
smarte og praktiske løsninger.
Det er ikke avklart når den nye løsningen blir tilgjengelig for
kundene.
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Nets har utviklet en ny programvarepakke som er
skreddsydd for utviklere av apper. Målet er å gjøre
det enklere og raskere for app-utviklere å integrere
sikre betalingsløsninger.
Tall fra Nordic E-commerce viser at 50 prosent av nordiske
forbrukere har benyttet mobilen til å kjøpe varer eller tjenester i
løpet av de siste tre månedene. Den store mobilbetalingsandelen
har ført til etterspørsel etter løsninger som reduserer utviklingstiden
for apper og er noe av bakgrunnen til at Nets nå har utviklet en
programvarepakke.
- Det å bidra til å skape en friksjonsløs betalingssituasjon er et av
våre viktigste bidrag. Den nye programvarepakken, Nets In-App
SDK, vil bidra til å øke konverteringsraten når forbrukere handler
via apper [...] sier Jan Lundequist, Senior Vice President i Nets i en
pressemelding.
Den nye programvarepakken ivaretar de ulike sikkerhetskravene,
og har støtte for blant annet Apple Pay og PayPal.
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•

Vipps inngår samarbeid med Alipay, som i første
omgang innebærer at norske brukersteder kan motta
betaling fra kinesiske kunder med Alipay.

•

DNB og Danske Bank investerer i det danske fintechselskapet Spiir. Spiir står bak Nordic API Gateway som
samler tilgangen til alle nordiske bankers data på ett
sted.

•

Sbanken og SpareBank 1 med nytt PSD2-initiativ som
gjør det mulig for kundene å se konto de har i den
andre banken.

•

Revolut får europeisk banklisens som trer i kraft om
seks måneder. Dette gir de blant annet mulighet til å
tilby innskudd og utlån.
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Vipps inngår samarbeid med Alipay, som i første
omgang innebærer at norske brukersteder kan motta
betaling fra kinesiske kunder med Alipay.
I tillegg vil samarbeidet medføre at Vipps kan tilby betaling i andre
land med QR-kode i samme format som Alipay bruker. Spania er
landet det ses mot i første omgang.
Som nevnt, vil også samarbeidet føre til at kinesiske turister kan
betale med Alipay i Norge. Over 30 brukersteder i Bergen er
allerede klare til å tilby betaling fra Alipay-kunder. Vipps informerer
at de får 1,7 prosent av hver betaling som blir gjort med Alipay i
Norge.
– Det er én av de viktigste aktørene i verden innen betaling og
kinesere har gått rett fra å bruke kontanter til mobil for betaling. De
hopper forbi kredittkortet, sier Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps
til DN.
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Denne kommentaren ble først publisert på Shifter.no, 17. desember 2018. Les innlegget i sin helhet her.

Vipps har lenge drømt om å bli en
preferert butikkbetalingsløsning uten å
lykkes. Nå har de tatt ett nytt modig steg
ved å etablere en samarbeidsavtale med
Alipay. Vi tror det er et steg i feil retning.

Et andrevalg som ikke forenkler
Manglende tilgang på iPhonens NFC-teknologi har
vist seg å være en showstopper for alle betalingsapper som har satset på butikkbetaling. Det er
åpenbart at Vipps nå går for andrevalget ved å satse
på QR-koder, da løsningen er kronglete både for
butikken og kunden. Er alternativet å stå på sidelinjen og se to amerikanske mastodonter gå seirende
ut av kampen, har de kanskje ikke annet valg.

og logo på mobilen. I tillegg her de en av Norges
sterkeste merkevarer, elsket av 3 millioner
nordmenn. Med en tjeneste som ikke ekskluderer
brukere, er utgangspunktet verdt å bygge videre på.

Vipps jobber med å gjøre livet enklere for brukeren.
Men i hvor stor grad kan egentlig butikkbetaling
forenkles? Når alternativet til kortet er mobilen, er det
en tøff oppgave å få nordmenn til å endre sine vaner.
Kortet er fra før av enkelt og «tæpping» gjør det enda
enklere. Vi mener QR-koder er et dårligere alternativ,
og at det ikke vil levere på Vipps sin ambisjon og
løfte om forenkling.

Hvordan kan Vipps lykkes?
For at Vipps skal lykkes med butikkbetaling i Norge
er de nødt til å ha brukerstedene med på reisen.
Argumentene for at luksusbutikker og turistdestinasjoner bør tilrettelegge for at ferierende
kinesere kan betale QR-koder er åpenbare. Men
hvorfor skal dagligvareaktørene innføre nye
betalingssystemer, når eksisterende løsninger
fungerer godt nok? Og hvordan skal Vipps med
begrenset tilstedeværelse i butikkene overtale
brukerstedene? Og kanskje aller viktigst; hvorfor skal
kundene bruke denne løsningen når kortbetaling
oppleves som enklere?

Vipps' fordeler
Apple Pay og Google Pay er fremdeles lite
tilgjengelig da få av bankene har valgt å inngå
partnerskap. Vipps har derfor noen klare fordeler
dersom de tar opp kampen om butikkbetaling; Vipps
er tilgjengelig for alle - uavhengig av bankforbindelse

Det er til syvende og sist brukerne som har det siste
ordet - og i dag er det svært få som etterspør QRkoder for betaling i norske butikker. Vi tror ikke Vipps
sitt nylig inngåtte samarbeid med Alipay vil endre
dette. Og da vil heller ikke Vipps lykkes med butikkbetaling. I alle fall ikke i denne omgang.
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DNB investerer 29 MNOK, mens Danske Bank øker
sin investering i selskapet med ytterligere 10 MDKK.
Spiir står bak plattformen Nordic API Gateway som
samler tilgang til alle nordiske bankers data på ett
sted.
Hensikten med Nordic API Gateway er i første omgang å bygge en
ledende plattform for PSD2 i Norden. Målet er videre å gjøre det
enklere å utvikle nye finansielle tjenester og betalingsløsninger
basert på at aktørene nå kan få tilgang til hverandres data med
kundenes samtykke.
Danske Bank har allerede benyttet teknologien til å åpne opp for at
kundene kan hente inn andre konti i Danske Banks nettbank og
mobilbank. DNB på sin side uttaler at formålet med investeringen
er å styrke posisjonen innen Open Banking.
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Kunder i Sbanken og SpareBank 1 kan nå se kontoer
fra begge banker i sin nett- og mobilbank.
Samarbeidet kommer som en konsekvens av at PSD2 trer i kraft i
2019, og Sbanken har allerede inngått liknende samarbeid med
Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane.
Foreløpig er det brukskontoer og enkelte sparekontoer som vises.
Det er ikke mulig å hente informasjon om lån og verdipapirer.
Kontoen vil vises med de fem siste transaksjonene, saldo,
disponibelt beløp, kontonumre og kontonavn.
– De aller fleste nordmenn er kunde hos minst to banker. Nå vil vi
gjøre det lettere for folk å få oversikt over økonomien sin,
uavhengig av hvor mange kundeforhold de har, og hvor, sier
Thomas Allan Nygaard, produkteier for digitalbank i SpareBank 1 i
en pressemelding.
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Hvordan vil betalingslandskapet se ut i
fremtiden når PSD2 innføres? Har norske
banker mulighet til å vinne kampen mot
store internasjonale aktører?

I kraft av PSD2
Det pågår et omfattende arbeid blant bankene for å
være i forkant av ikrafttredelsen av PSD2-regelverket.
2018 avsluttes på spennende vis med nyheten om at
DNB og Danske Bank investerer i Spiir og deres
Nordic API Gateway, mens Sbanken og SpareBank 1
samarbeider om kontovisning i hverandres mobil- og
nettbank.

Kamp om kundeflate
Det at flere banker nå mobiliserer ressurser og
iverksetter PSD2-relaterte initiativer tyder på at det er
høyt på prioriteringslisten. Vi har imidlertid ikke sett
noen banker åpne helt og fullt enda. Forståelig nok,
ettersom innføringen av regelverket gir tredjeparter
tilgang til datapunkter som de tidligere bare kunne
drømme om.

Strategiske og tekniske tilpasninger
Veien dit har vært krevende, og lettere vil den ikke bli.
De vidtrekkende virkningene PSD2-regelverket
medbringer gjør at banker vil måtte ta en rekke
strategiske valg – som påvirker både organisasjon og
forretningsmodell. Ikke bare er det krav om
etterlevelse av PSD2 og alt det innebærer. Bankene
må også innrette seg etter GDPR og eIDAS.

Vi tror banker vil holde kortene tett til brystet så lenge
de kan. Selv om det deles kontoinformasjon på tvers
av enkelte norske banker, vil det bli noe helt annet når
IT-giganter eller fintech-selskaper ønsker den samme
informasjonen. Den kommer de til å få, men
informasjonen blir i første omgang begrenset til det
minst akseptable nivået. De tradisjonelle bankene
sitter på mye data som tredjeparter har behov for, men
som ikke er omfattet av direktivet. Dette gir nye
inntektsmuligheter for bankene som virkelig satser på
Open Banking.

En annen fremtredende utfordring er hvordan dette
skal implementeres i gamle kjernebankløsninger. DNB
løser dette ved å utvikle sin nye mobilbank i skyplattformtjenesten til Amazon. Dette gjør det enklere å
utvikle tjenester, det er mer kostnadseffektivt og
datakraft kan til enhver tid tilpasses etterspørselen.

Vår prediksjon er at norske banker har gode
forutsetninger for å motstå presset så lenge de klarer
å ha konkurransedyktige betingelser, opprettholde tillit
og holde seg relevant.
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Banklisensen som trer i kraft om seks måneder
innebærer at banken kan utstede kontoer, ta i mot
innskudd og drive med utlån. Kundene får også
innskuddsgaranti opp til 100 000 euro.
- Vi har nå sikret banklisens, vår aksjehandelsplatform er godt på
vei, og med kommende lansering i fem nye internasjonale
markeder har Revolut begynt å posisjonere seg som bankenes
Amazon.com. I Norge har vi nå lansert norske kontonummer, og
med lån og kreditt kommende i løpet av 2019 kan nordmenn
endelig bruke Revolut som sin eneste bank. Vår visjon er enkel: en
app med flere titalls millioner kunder der brukeren er i fokus, backet
av den råeste teknologien for å administere din personlige finans,
skriver Espen Myklebust, landssjef i Revolut i en e-post.
Selskapet har et mål om 40 000 kunder i Norge innen mars 2019,
men selskapet erkjenner at nordmenns tillit til banken gjør det
vanskelig å vokse raskt. I midten av desember hadde banken 3,4
millioner kunder på verdensbasis. Dette er opp fra én million
kunder i oktober 2017, ifølge e24.
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Nordnet kjøper den norske banken Netfonds sammen skal de utvikle en ledende nettmegler med
mål om å utfordre etablerte storbanker.
Netfonds var den første nettbaserte tjenesten for aksjemegling i
Norge, og ble startet i 1996.
– Dette er et stort og viktig skritt for å befeste og utvikle vår
posisjon i det norske spare- og investeringsmarkedet. Netfonds er
en pionér i den digitale verdipapirhandelen i Norge, og har akkurat
som Nordnet utfordret etablerte strukturer og storbanker til fordel
for private sparere og investorer i mange år, sier Anders Skar,
daglig leder i Nordnet i en pressemelding.
Hverken Nordnet eller Netfonds vil opplyse om prisen Nordnet har
gitt for Netfonds.
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Asker og Bærum boligbyggelag etablerer i samarbeid
med Boligbyggerlaget Romerike og Nedre Buskerud
boligbyggelag egen bank – Boligbanken ASA.
- Boligbanken ASA vil bli en ny aktør i markedet som skal tilby en
moderne og innovativ banktjeneste for våre forvaltede boligsameier
og borettslag, sier Asker og Bærum boligbyggelag i en
pressemelding.
Boligbyggelagene tar sikte på oppstart i løpet av 2019 og vil ved
lansering tilby finansiering og innskuddstjenester.
- Vi etablerer en effektiv bank med det siste innen teknologi, noe
som gir svært lave driftskostnader. Det betyr at vi kan tilby
finansiering og gunstige betingelser, og ikke minst bidra til økt
konkurranse i markedet, sier Erling Rein, administrerende direktør i
Asker og Bærum boligbyggelag i pressemeldingen.
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I løpet av høsten har det vært en kraftig vekst i antall
digitale bolighandler. Kartverkets nye tinglysingssystem har vært på plass lenge, men nå begynner
aktørene å ta det i bruk og endre sine interne
prosesser.
Boligkjøpsprosessen har blitt heldigital og både tinglysing av skjøte
og pantedokumenter skjer på sekunder. EiendomsMegler 1 SR er
blant aktørene som har lyktes, og har et tilslag på 37 prosent av
sine forespørsler om elektronisk eiendomsoppgjør. Det meste av
samhandlingen skjer med SpareBank 1 SR-Bank. For å få på plass
løsningen endret EiendomsMegler 1 salgskontraktene sine for å
tilrettelegge for elektronisk signering, samt at meglerne får
oppgaven med å kartlegge muligheten for digital samhandling.

Marianne Skårdal Austrått, Banksjef KS i SpareBank 1 SR-Bank

Teknologiselskapet Ambita leverer løsningen til SpareBank 1 som
muliggjør tinglysningen og legger til rette for samhandling mellom
bank og megler.
I fremtiden vil digitaliseringen av eiendomsoppgjøret gi flere
synergier, heriblant; digitale kjøpekontrakter rett inn i
lånesøknaden, kontroll av finansieringsbevis og automatisk
avgivelse av restgjeld.
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DNB innfører klimakrav til sine kunder og flere kunder
har opplevd å få avslag på sine søknader etter dette.
Kunder som produserer engangsplast, olje og gass er
blant de som får merke endringen.
DNB opplyser at de ønsker å redusere andelen lån som går til
selskaper i fossilbransjen, og at miljø- og klimavurderinger har blitt
en viktig del av risikovurderingen av nye kunder.
– Vi har nå inkludert dette i kredittprosessen vår, som jo er «the
holy grail» for en bank, sier Benedicte Schilbred Fasmer,
konserndirektør for bedriftskunder til NRK.
Arne Austreid, konserndirektør i SpareBank 1 SR-Bank, forteller at
de ønsker å følge etter, og i løpet av et års tid vil også deres
kunder bli stilt spørsmål om de har et bevisst forhold til bærekraft
og klimarisiko.
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Instabank har besluttet å opprette et datterselskap i
Sverige som skal søke svensk bankkonsesjon.
Bakteppet for etableringen er at Instabank allerede har betydelig
med virksomhet utenfor Norge, og at selskapet forventer at vekst
fra 2019 i hovedsak vil komme fra andre markeder enn det norske.
- Jo mer vi vokser i utlandet, jo vanskeligere blir det å forholde seg
til vilkår som avviker fra situasjonen i de markedene vi går inn i, sier
Robert Berg til Finansavisen.
Instabank kunne i desember også meddele at de har lansert sin
utlånsvirksomhet i Sverige. Selskapets geografiske ekspansjon
dekker nå tre markeder og er en sentral del av deres vekststrategi.

Robert Berg, administrerende direktør i Instabank i en pressemelding
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Bank Norwegian kjøper seg inn i det nyetablerte irske
selskapet Lilienthal, med eierandel på minimum 40
prosent, og vil etablere bank i landet.
Det er investeringsselskapet til Bjørn Kjøs, styreleder Bjørn Kise og
deres familie, HBK Holding, som setter opp Lilienthal Finance i
Irland. Selskapskonstruksjonen medfører at avtalen mellom Bank
Norwegian og flyselskapet utvides, slik at merkevaren også kan
benyttes utenfor Norden. Dette innbefatter også fordelsprogram i
flybillettsalg.
- Vi kommer inn i selskapet nå like etter at det startet opp, og vi tar
en rolle for å få satt opp banken i Irland der vi nå går i gang med å
søke om en banklisens, sier administreende direktør i Bank
Norwegian, Tine Wollebekk til Finansavisen.

Tine Wollebekk, administrerende direktør i Bank Norwegian til
Finansavisen

Investeringsselskapet HBK får ingen fortjeneste i transaksjonen
som foreligger og Bank Norwegian kjøper seg inn i Lilienthal til
kostprisen av det å etablere selskapet. Med Irland-etableringen tar
Bank Norwegian sikte på en ny epoke for utvikling av
aksjonærverdier.
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•

DNB har brukt mest på markedsføring i november med
5,6 MNOK, etterfølgt av Nordea. Samlet brukte utvalget
10,5 MNOK i november.

•

Auka vant finalen av Visa Everywhere Initiative under
Slush-konferansen i Helsinki og får 50 000 euro og
mulighet til å drive produktutvikling med Visa.

•

American Express brukte mest penger på markedsføring
på internett med 8,7 MNOK. Lendo brukte mest i
tradisjonelle kanaler med 13,5 MNOK.

•

Lendo hadde det mest markedsførte produktet i
november, etterfulgt av Opp Finans.
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Kilder for spendingtall finner du bakerst i rapporten

Spendingtall september, oktober og november (tall oppgitt i tusen)
3 236

September
Oktober
November

SAMLET FORBRUK
NOVEMBER

10,5

1 729

MNOK

726 688

De 11 største bankene hadde et samlet
forbruk på 10,5 MNOK i november, mot
13,5 MNOK samme periode i fjor.

570
453

396

450

413

51

Nordea

258

213

201

DNB har brukt mest på markedsføring i
november med 5,6 MNOK, som tilsvarer
54 % av samlet forbruk.

525

Danske Bank

Sparebanken
Vest

27

Sparebanken
Sør

103

SB1 SMN

34

56

Sparebanken
Møre

46

SB1 SR-Bank

66 39 29

13

Handelsbanken

6

19

SB1 Østlandet SB1 Nord-Norge

Forbruk DNB:
September: 6 426’
Oktober: 9 529’
November: 5 645’
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Kilder for spendingtall finner du bakerst i rapporten

Spendingtall november

Markedsføring Internett

Markedsføring Tradisjonelle kanaler

Topp ti markedsførte selskaper

Topp ti markedsførte selskaper

American Express

8 655 600

DNB

3 970 222

SpareBank 1
Europay

2 139 875

1 742 966

Lendo

13 532 062

Opp Finans

7 963 192

Komplett Bank
Sparebank 1

7 827 643
5 354 452

AS Financiering

961 980

Sbanken

5 128 458

Entercard

815 726

Bluestep Bank

4 932 478

Storebrand

806 236

Vipps

Eika

775 422

Nordea

3 538 753
3 197 648

Danske Bank

688 044

Entercard

2 991 016

Santander

566 528

Lånemegleren

2 393 546
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TREND SIDEN
FORRIGE MÅLING
Opp Finans toppet listen i
oktober med 7,9 MNOK

Spendingtall november

12 826 261

Lendo (sammenligningstjeneste)
5 518 328

OPP Finans (refinansiering)

4 932 478

BlueStep Bank (boliglån)

4 604 436

Sbanken (forbrukslån)

4 215 576

Komplett Bank (fleksibelt lån)

3 538 753

Vipps (app)
SpareBank1 (Spink app)
Komplett Bank (diverse lån)
Google Pay (betalingsløsning)
Lånemegleren (sammenligningstjeneste)

3 294 851
3 040 955
2 553 854
2 393 546

Kilder for spendingtall finner du bakerst i rapporten
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Auka stakk av med seieren og 50 000 euro i
innovasjonsprogrammet til Visa under Slushkonferansen i desember. Totalt kom det inn 164
søknader fra 154 startups i Norden og Baltikum.
Auka var en av fire nominerte i finalen. I tillegg til pengepremien får
selskapet mulighet til å utvikle ideene sine sammen med Visa.
– Denne muligheten gjør at vi i Auka kommer nærmere vårt mål om
å digitalisere penger og gjøre Settle tilgjengelig globalt. Med denne
anerkjennelsen, og muligheten for et sterkt partnerskap med Visa,
kan vi nå våre ambisiøse planer om å fjerne friksjon i
betalingsopplevelsen, sier Lydia Lobb, leder for internasjonal PR i
Auka i en pressemelding.
– Mange av nestegenerasjons PayTech-selskaper kommer fra vår
region. Da er det fantastisk å se at Visa Everywhere Initiative kan
løfte teknologien og finne løsninger på globale utfordringer innen
digital betaling og handel, sier Majda Nogo, Head of Business
Development, Visa Nordics and Baltics i en pressemelding.
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•

Tall fra SSB viser at gjeldsveksen er avtakende, og en
vekst på 5,4 prosent ved utgangen av november tilsvarer
det laveste nivået for norske husholdninger på 22 år.

•

En undersøkelse utført av YouGov for Danske Bank viser
at halvparten av nordmenn finansierer julegavehandelen
med kredittkort.

•

Tall fra SSB viser at antallet BSU-sparere fortsetter å
falle. Siden toppåret i 2014 der 375 000 hadde BSUkonto, har tallet når falt til 363 000.
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Prosent

6,5

Gjeldsveksten på 5,4 prosent ved utgangen av
november representerer det laveste nivået for
norske husholdninger på 22 år.

6,0

2018 har vært et positivt år for gjeldsvekst i norske husholdninger.
Etter en avtakende gjeldsvekst i Q1, stabil vekst i Q2 og Q3 har nå
veksten igjen avtatt i Q4. Nivået er på god vei nedover siden forrige
toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent.

5,5

Veksten i november representerer det laveste nivået på over to tiår
for husholdningene, men befinner seg fremdeles over
husholdningenes inntektsvekst. Husholdningenes samlede gjeld
endte på 3 442 milliarder kroner ved utgangen av måneden.
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld og ikkefinansielle foretak viser en reduksjon på to tideler for begge til
henholdsvis 5,5 og 5,6 prosent i november. Vekst i utlån fra banker
og kredittforetak har holdt seg stabil på 5,7 prosent i november.

Kilde:SSB

5,0

Publikum

Husholdninger
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En undersøkelse utført av YouGov for Danske Bank
viser at halvparten av nordmenn finansierer hele eller
deler av julehandelen med kredittkort.
-Tallene som viser at over en fjerdedel har tenkt å finansiere julen
med kredittkort er rett og slett er skremmende. Dersom man har en
fornuftig plan for tilbakebetaling [...] er det jo greit. Hvis ikke kan det
fort bli en kjedelig start på det nye året med dyr kredittkortgjeld
hengende over hodet [...], sier Anne Motzfeldt, forbrukerøkonom i
Danske Bank til Dinero.no.
I nevnte undersøkelse kommer det også frem at hele 63 prosent av
de som benytter kredittkort betaler utestående beløp ved forfall. 22
prosent betaler så mye de har anledning til, 7 prosent betaler kun
påkrevd minimumsbeløp og 7 prosent betaler litt når de kan.
Statistikk fra BankAxept og Nets i perioden 01.12 til 12.12 viser at
nordmenn har handlet for mer enn 23 milliarder kroner, fordelt på
over 68 millioner separate transaksjoner.
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Personer med BSU

Kilde:SSB

375 638

BSU-ordningen blr lansert i 1992 og siden 2014 har
antallet som sparer i ordningen gått ned med cirka
12 000 sparere.

370 119
359 525

367 501
363 243

354 583

Endringen er størst for de under 24 år i følge SSB.
331 342

- Det vi ser av tallene, er at nedgangen primært er i de yngste
aldersgruppene, altså de under 24 år, og de med lavest
bruttoinntekt, sier Jon Olav Folsland, kommunikasjonsrådgiver i
SSB til NRK.
Elin Reitan, forbrukerøkonomi i Nordea, tror mange unge stoler på
at foreldrene hjelper de inn på boligmarkedet, og derfor dropper
BSU-sparingen. SpareBank 1 sin forbrukerøkonom Magne
Gundersen er enig.

306 111

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- Selv om det har vært en nedgang i antall BSU-kontoer tidligere år,
ser vi nå at folk ønsker å spare mer. Over halvparten av alle under
34 år svarer i undersøkelsen at de ønsker å spare mer i 2019, sier
Gundersen til NRK.
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•

Bank Norwegian vant Google-rettssak mot Komplett
Bank, Ikano Bank og Monobank etter å blitt saksøkt for å
ha kjøpt annonseplass på Google på konkurrentenes
kjennetegn.

•

Regjeringen fremmer forslag om pensjonskonto som
innebærer at all opptjent innskuddspensjon samles på en
pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver.

•

Finansdepartementet fastsetter motsyklisk kapitalbuffer
til 2,5 prosent for 2019 i tråd med rådet fra Norges Bank.

•

Finanstilsynet fremmer forslag til regler for
folkefinansiering.
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Bank Norwegian vant rettssak etter å ha blitt saksøkt for å
ha kjøpt annonseplass på Google på konkurrentenes
kjennetegn.
Komplett Bank, Ikano Bank og Monobank saksøkte Bank
Norwegian for å ha opptrådt illojalt og snyltet på andres innsats
gjennom å kjøpe deres annonseplass på søkeord som inneholdt
bankenes kjennetegn.
Saken ble først tatt opp hos Næringslivets konkurranseutvalg, men
ble tatt videre til tingretten da Bank Norwegian ikke endret praksis
etter konkurranseutvalgets konklusjon om illojalitet og snylting.
Bank Norwegian fikk medhold i tingretten, som mener
markedsføringslovens paragraf 25 om god forretningsskikk ikke har
blitt brutt. Retten skriver at det vil virke mot forbrukernes hensikt å
forby en slik praksis.
- Markedsføring gjennom bruk av betalte søkeord kan fremstå
aggressivt, men det fører til søkeresultat med antatt høy relevans
for forbrukerne, skriver retten i sin vurdering.
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Regjeringen fremmer forslag om endring i
innskuddspensjonsloven som innebærer at all
opptjent innskuddspensjon samles på en
pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver.
Hovedformålet med egen pensjonskonto er å gjøre pensjon mer
oversiktlig for arbeidstagere og samtidig legge til rette for at
pensjonspengene slås sammen og kan forvaltes mer effektivt enn i
dag, slik at den enkelte forbruker får mest mulig pensjon for
pengene.
I tillegg til pensjonskontoen foreslås det å oppheve 12månedersregelen som går ut på at arbeidstaker må ha vært ansatt i
minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg opptjent pensjon
fra arbeidsforholdet.
Regjeringen ønsker også å åpne for at den enkelte arbeidstaker
kan velge en annen forvalter enn den bedriften har valgt. Da må
den ansatte dekke forvaltnings- og administrasjonskostnader, men
arbeidsgiver må betale en kompensasjon til de som velger dette.
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Finansdepartementet fastsetter motsyklisk
kapitalbuffer til 2,5 prosent i 2019, og hever derfor
kravet fra 2,0 prosent i tråd med rådet fra Norges
Bank.
Bufferkravet ble forrige gang endret i desember 2016 og har til
hensikt å gjøre bankene mer solide og robuste for utlånstap. I
tillegg skal det dempe faren for at bankene skal redusere sin
kredittgivning i en nedgangskonjunktur.
- Vi merker oss at Norges Bank foreslår et krav på 2,5 prosent, på
tross av at deres beregninger etter Baselkomiteens modell tilsier at
kravets referanseverdi bør ligge på null. Økning av motsyklisk
buffer er imidlertid et virkemiddel som ikke vil bidra til
konkurransemessige vridninger i det norske bankmarkedet, noe
som isolert sett er positivt sammenlignet med øvrige lanserte tiltak,
sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans
Norge.
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Finanstilsynet ser behov for en sterkere
forbrukerbeskyttelse ved formidling av lån via
folkefinansieringsplattformer. Forslag til regler er
oversendt Finansdepartementet.
Finanstilsynet foreslår at låneformidlingsforetak som driver
plattformer for lånebasert folkefinansiering må ha tillatelse fra
Finanstilsynet. Videre foreslås det forskriftsbestemmelser som
forbyr formidling av forbrukslån via slike plattformer samt regler
som stiller krav til foretak som formidler lån til næringsvirksomhet.
Finanstilsynet foreslår at eiere med eierandel over ti prosent, styret
og ledelse i slike foretak egnethetsvurderes, og at foretaket skal til
stilling til om långivere har nødvendig erfaring og kunnskap til å
forstå risikoen forbundet med å gi lån via plattformen.

Mona Jostedt, administrerende direktør i folkefinansieringsselskapet
PERX til Shifter

Det skal gis utfyllende informasjon om lånetaker og risikoen for tap,
foretaket skal ha rutiner og retningslinjer for å identifiseres og
håndtere interessekonflikter. Videre skal foretaket ha
ansvarsforsikring, og etablerte handlingsplaner i tilfelle
virksomheten må avvikles.
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Regler tilsvarende MiFID II og kommisjonsdirektivet til
MiFID II ble 1. januar 2019 tatt inn i henholdsvis
verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.
Lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av
børsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2018. I november samme
år besluttet kongen i statsråd at endringsloven skulle tre i kraft 1.
januar 2019. Ettersom MiFID II-forskriften er utformet tilsvarende
regelverket i MiFID II, ble det vedtatt at denne skulle oppheves med
virkning fra 1. januar 2019.
Finanstilsynet vedtok også endringer i forskrift om utfyllende regler
til MiFID II- og MiFIR-forskriftene, hvilket innebærer at regler
tilsvarende kommisjonsdirektet til MiFID II oppheves med virkning
fra ovennevnte dato. Øvrige regler i forskriften er fremdeles
gjeldende.
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Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering
trådte i kraft 1. januar 2019.
De nye lovreglene, vedtatt i mars 2018, innebærer at
innskuddsgarantiordningen utvides til å gi ubegrenset garanti for
visse typer av innskudd i inntil 12 måneder. Dette gjelder blant
annet innskudd knyttet til boligkjøp, forsikringsutbetalinger, særlige
livshendelser og erstatninger. Bankenes innskuddsgaranti på to
millioner kroner per innskyter forblir uendret.
I samsvar med EUs krisehåndteringsdirektiv innføres det et bredt
sett av nye regler for å forhindre og håndtere kriser i banker. En
sentral del av nevnte regler vil være krav til ansvarlig kapital og
kvalifiserende gjeld som kan nedskrives eller konverteres til
egenkapital (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible
Liabilities, MREL).
Finanstilsynet vil i 2019 komme med nærmere informasjon om
prosess for fastsettelse av MREL.
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Finansdepartementet gjør endringer i årsregnskapsforskriften for unoterte banker, kredittforetak og
finansieringsforetak etter forslag fra Finanstilsynet.
Fra 1. januar 2020 skal IFRS gjelde direkte for unoterte foretak,
med unntak og forenklinger regulert gjennom årsregnskapsforskriften. Departementet åpner for at foretak som ønsker det, kan
anvende nytt regelverk før ikrafttredelsen.
IFRS 9 innebærer blant annet vesentlige endringer i regelverket for
nedskriving av tap på utlån. Noterte foretak er pliktig å anvende
reglene fra 1.1.2018.
Forskriftsendringene vil sikre at noterte og unoterte banker følger
samme regelverk for regnskapsføring av tap. Endringen vil gi større
sammenlignbarhet mellom regnskapene til unoterte og noterte
foretak. Den forenkler også arbeidet for de som utformer og
benytter seg av regnskapene, fordi de ikke lenger må sette seg inn
i to ulike regnskapsregelverk.
Hele endringsforskriften kan leses her.
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Finansdepartementets arbeidsgruppe som har
vurdert kredittrapporteringssystemet AnaCredit
anbefaler at dette ikke innføres i Norge, men at man
heller bør vurdere styrking av eksisterende norske
rapporteringsløsninger.
AnaCredit er en felles kredittdatabase etablert av Den europeiske
sentralbanken (ESB). Formålet er å styrke grunnlaget for analyser
og gjennomføring av pengepolitikken, tilsynsmessig oppfølging av
bankene, overvåking av finansiell stabilitet, makrotilsyn og
forskning. Land i euroområdet er forpliktet til å delta i AnaCredit,
andre EU-land kan delta på frivillig basis.
Arbeidsgruppen vurderer at det er behov for bedre informasjon om
det norske kredittmarkedet, men dette løses ved at Finanstilsynet
styrker sin engasjementsdatabase for foretakslån.
Finansdepartementet vil i samråd med Norges Bank, Finanstilsynet
og Statistisk sentralbyrå vurdere hvordan arbeidsgruppens
anbefalinger bør følges opp.
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Kravene for nye søknader om IRB-tillatelser endres
slik at det kreves en foretaksportefølje på 30
milliarder kroner.
Basel II-regelverket åpnet for at banker kan søke myndighetene om
å benytte egne modeller til å beregne kapitalkravet for kredittrisiko
gjennom bruk av IRB-metode. Det har vist seg at det er krevende
for mindre banker å innfri kravene for å få IRB-tillatelse, derfor
strammer Finanstilsynet inn sin forvaltningspraksis.
Flere av de største bankene fikk IRB-tillatelsene i 2007, etter hvert
har også mindre banker søkt om tillatelse. Finanstilsynets erfaring
fra søknadsbehandlingene er at det generelt er krevende for
bankene å tilpasse seg til kravene for IRB-tillatelse, og dette gjelder
særlig for mindre banker.
Kravene kan leses i sin helhet her.
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Pris Boliglån

Pris Innskudd

Kilder: Finansportalen og bankenes hjemmesider
04.01.2019

Kilder: Finansportalen og bankenes hjemmesider
04.01.2019

For boliglån 1 MNOK 75 % og boliglån 2 MNOK 75 %
gjelder følgende forutsetning: Utvalget gjelder
bankens beste betingelser/fordelspriser. Produkter
med krav til medlemskap er ikke inkludert i oversikten.

For Innskudd 100 000 og 500 000 kroner gjelder
følgende forutsetning: Utvalget gjelder bankens beste
betingelser/fordelspriser. Produkter med krav til
medlemskap er ikke inkludert i oversikten.

For BLU 2 MNOK 85 % og BSU gjelder følgende
forutsetning: Utvalget gjelder bankens beste
betingelser/fordelspriser. Produkter med krav til
medlemskap er ikke inkludert i oversikten.

Markedsføring Forbruk markedsføring

Kilder: Wavemaker/ AcNielsen/Cicero Consulting
(Tallene er beregnet ut fra listepriser og rabatter er
ikke hensyntatt).
Forutsetninger: Spendingtallene gjelder morbank, PM
og BM. Tallene inkluderer ikke markedsføring fra det
enkelte bankkontor.
Markedsføring på internett inkluderer ikke forbruk via
Google Ads. Tradisjonelle mediekanaler består av:
TV, radio, plakater, aviser, fagblader,
magasiner/ukepresse.
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Rapporten utgis 12 ganger i året av Cicero Consulting.
Kildene i rapporten er, om ikke annet er oppgitt, hentet fra
aktørenes hjemmesider, nyheter fra norske aviser og
nettaviser, pressemeldinger, børsmeldinger,
kvartalsrapporter mm.
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Har du spørsmål om rapporten?
Kontakt oss: petter.nybakk@cicero.no
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Visste du at vi også leverer Cicero
Markedsrapport Skadeforsikring og
skreddersydde analyseoppdrag?

Kontakt oss for mer info:
stefan.astroza@cicero.no
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Cicero Consulting AS er et norsk produkt- og
analyseselskap med spesialkompetanse innen
bank- og finanssektoren. Vi leverer markedsinnsikt
og teknologiske rådgivningsløsninger til ledende
aktører og nisjespillere i finansnæringen.

Les mer om oss her

Kontakt oss:
stefan.astroza@cicero.no

Tlf: +47 470 30 553
Nydalsveien 28
Pb. 4814 Nydalen
0422 Oslo
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