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Personlig og/eller digital bank? - That is the question! 

v/Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter (LOPI) og BOKIS

Finanskonferencen, 11. oktober 2016
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• Ja tak til en personlig bank i 

en digitaliseret verden, hvor 

kunderne fortsat kan 

mødes med egen rådgiver

• Ja tak til supplerende 

digital adgang fra og 

kommunikation med 

kunderne 24-7

(multi-channel service)

• Ja tak til digital effektivitet 

og strømlinede processer 

• Bankvirksomhed handler 

fortsat først og fremmest 

om tillid og om at sætte 

kunden som menneske i 

centrum
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Den danske banksektor oktober 2016

• Internationale storbanker (2)
- Danske Bank og Nordea

• Regionale/landsdækkende banker (5)

- Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank, Nykredit Bank

• Lokale Pengeinstitutters medlemmer (63)

• Øvrige danske (7)
-Saxo Bank, PFA Bank, Coop Bank, Maj Bank, 

Landbrugets FinansieringsBank og et par J.A.K. andelskasser

• Udenlandske (filial)-banker (15)
- Herunder Handelsbanken, Santander Consumer Bank, Ekspres Bank, Bank Norwegian
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Lokale Pengeinstitutters 

medlemskreds
63 medlemmer

• 23 banker (Ringkjøbing Landbobank m.fl.) 

• 30 sparekasser (Sparekassen Kronjylland m.fl.)

• 5 andelskasser (Merkur Andelskasse m.fl.)

• 1 bank i Grønland (Grønlandsbanken)

• 2 banker og 2 sparekasser på Færøerne 
(BankNordik m.fl.)

Ca. 8.000 ansatte og 500 filialer

• Nu over 25 procent af privatkunderne i 

Danmark (kundetilgang p.t. historisk høj)

• Lidt højere markedsandel blandt danske 

SMV’er, herunder landbrug

• 2016: Bedste samlede LOPI-halvårs-

regnskab i mange år. 

Overskud før skat på 1,8 mia. kr. 

forrenter egenkapitalen med 9-10 % p.a.
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Kundetilfredshed – Privatkunder
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Kundetilfredshed – Erhvervskunder
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Største udfordring: 

At sikre en fortsat bæredygtig forretningsmodel i 

en hastig foranderlig og mere digital verden

Regulering/

Tilsynsageren Kundeadfærd 

og -behov

Lavrentemiljø/

pres på ”toplinjen”
Digitalisering/

Disruption?

Politiske 

initiativer Urolig 

omverdenØkonomisk 

lavvækst

Bank



Teknologiske trends 2016



Kundeadfærden har ændret sig
Kunderne kommer fysisk mindre i filialerne og er i forhold til 

hverdagens små bankforretninger blevet mere selvhjulpne via 

digitale løsninger

De unge kan ikke slippe deres mobiltelefon, når de skal sove, og det 

første de gør, når de vågner, er at tjekke de sociale medier 

- Vi andre kan vel heller ikke sige os fri fra at være ”på” hele tiden
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Bliver forretningsmodellen ”disrupted”?

• ”Disruption”: Eksisterende forretningsmodel bryder helt eller delvis 

sammen, fordi fremkomsten af nye digitale aktører og muligheder får 

kunderne til hurtigt at falde fra (åbner op for store omkostnings-

besparelser og et stort potentiale for online salg) 

• Forstærkende faktorer: Hård regulering, lav økonomisk vækst og nulrente, 

skærpet konkurrence og høje kundeforventninger gør bank og forsikring 

særligt udsatte for disruption

• Kan forretningsmodel fortsat indeholde både ”relationsbank” (nærhed og 

allround rådgivning af kunderne) og ”transaktionsbank” (uden tæt 

kunderelation, f.eks. betalinger)?

• Betalingsområdet nu under angreb fra nye indtrængere, der ikke går efter at 

være bank, men masser af trafik på nettet! (mest igangsætning af betalinger, 

ikke udvekslingen heraf)

• Vi kan næppe vente, at Finanstilsynet og nye regler hurtigt vil resultere i level

playing field med de nye Fintech Startups
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Advarsel: Disruption forude
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Nye Fintech-aktører

• DK en naturlig magnet for Fintech, da brugen af digitale løsninger her ligger 

meget højt ift. andre lande. 

• Hilser dette velkomment – øger konkurrence, produktudbud og innovation 

• PSD2 giver fra 2018 nye autoriserede aktører mulighed for adgang til 

konto-/kundeinfo og betalingsinitieringer. Spændende ”etik og moral-debat” 

foran os herhjemme

• Nogle vil givet få selvstændigt fodfæste i markedet. Nogle giver hurtigt op

• Andre vil alliere sig med etablerede spillere (banker og fælles IT-centraler) og 

indgå partnerskaber

• Resten vil få ”kamp til stregen” af den etablerede sektor!

• Flere ”disruptive tiltag” vil komme fra sektoren selv!
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Finansiel infrastruktur i verdensklasse 

• Den finansielle infrastruktur skal fungere optimalt. Herhjemme er det mere 

eller mindre et sektoranliggende og fungerer godt 

• Obligatorisk deltagelse i kerneinfrastrukturen

• Clearing – state of the art – realtime clearing

• NemID – 2 faktor sikkerhedsløsning til brug for banker, den offentlige 

sektor og 3. parter

• Frivilligt samarbejde om øvrige digitale processer, som kan skabe 

omkostningsreduktioner

• Produkter med særlig status: Dankort (Nationalt debetkort) og 

BetalingsService (Direct Debit). Dankort underkastet særlig dansk lovgivning 

kombineret med en aftale med detailhandlen



Til gengæld konkurreres der på produkt- og servicesiden

Lokale og regionale banker har fælles forsyningsselskaber:

- Indkøbs- og udviklingssamarbejdet BOKIS (kort og betaling)

- LP MasterCard 

- Fællesejede IT-centraler (SDC, Bankdata, BEC, JN Data)



Samtidig arbejdes der målrettet i vores produktsamarbejder, såsom 

Totalkredit/Nykredit, DLR Kredit, Letpension/PFA, Nærpension/

AP Pension, Privatsikring/Codan, Sparinvest og BankInvest, SWIPP m.fl. 

for at sikre effektive digitale løsninger i samarbejde med pengeinstitutterne 

og sikre kunderne brugervenlighed og tilgængelighed på flere platforme



BOKIS
* Betalings- og kort-indkøbs-samarbejde etableret i 2014 af  de lokale og 

regionale pengeinstitutter 

* I alt 67 pengeinstitutter

* Målt på antal privatkunder har BOKIS ca. 50 % af  det danske marked
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Idégrundlag for BOKIS
* Opnå stordriftsfordele ved udvikling og indkøb

* Hurtigere ”time to market”

* Agil kundenær udvikling via tæt samarbejde med samarbejdspartnere
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• Vi har som de første meldt ud, at pengeinstitutterne i BOKIS 

er klar til at tage imod det mobile Dankort, når det ventes klar 

i begyndelsen af det nye år

− Der er 5,6 mio. fysiske Dankort derude 

− Nu vinder det kontaktløse Dankort frem

− Dankort på mobilen er et naturligt ”next step” 

Klar til fremtidens betalingsformer



Danskerne har længe brugt mobilen til P2P betalinger

Vi tror på, at de for alvor snart er klar til at betale med deres 

mobiltelefoner ude i forretningerne
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• Vi er på vej med en digital tegnebog - en wallet - der kan downloades som 

App på mobiltelefonen af alle kunder med et Dankort, og som kan indeholde 

digitale betalingskort og løsninger 

• Vil kunne bruges til kontaktløs betaling i dagligvarebutikker m.v. 

• Vil kunne rumme Dankort på mobilen og internationale debet- og kreditkort 

(MasterCard og Visa) samt andre betalingsløsninger (eks. P2P), så kunderne 

kan have alle deres betalingsmidler i samme App

• Målet er at alle typer smartphones skal kunne bruges

• Detailhandel og forretninger i færd med at tilpasse sig til forskellige 

betalingstyper på terminalsiden (NFC, BLE, QR)

• Loyalitetskoncepter bliver også integreret på sigt

Wallet på vej
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Lokal tilstedeværelse og service batter
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• De bedste kunder er dem, der kommer i filialerne 

• De mest utilfredse kunder er dem, man ikke har løbende kontakt med

Antal filialer



Sammen med Finansforbundet har vi bedt 

tænketanken Cevea undersøge de lokalt forankrede 

pengeinstitutters betydning for væksten i Danmark 
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Lokalt forankrede pengeinstitutter kan noget særligt!

Konklusioner fra Cevea-undersøgelsen, maj 2016:

• Den individuelle kreditvurdering gavner særligt iværksættere og mindre 

virksomheder i landdistrikterne

• De lokalt forankrede banker yder større lån til deres erhvervskunder i deres 

markedsområde

• Fornuftig forretning, idet bankerne kan tilpasse priser og tilbud til kunderne ud 

fra risikoen og den merviden, de opnår gennem en tættere relation

• Erhvervslivets kreditmuligheder forbedres mærkbart, når der er konkurrence 

mellem flere pengeinstitutter og filialer i lokalområdet. Jo flere pengeinstitutter 

og filialer, jo bedre kreditadgang har den enkelte virksomhed

• Den klare opdeling af større og mindre virksomhedskunder mellem de 

landsdækkende banker og de lokalt forankrede pengeinstitutter understreger 

vigtigheden af at sikre en mangfoldighed af pengeinstitutter med forskellig 

profil og størrelse, hvis der skal skabes vækst i hele Danmark



De lokale pengeinstitutters styrke ligger i nærheden, kunde-

rådgivning i øjenhøjde, korte beslutningsveje, den lokale forankring 

og dermed den gensidige forståelse og afhængighed mellem 

pengeinstitut, kunde og lokalsamfund 



Pointe fra EPSI-undersøgelsen, okt. 2016

”Den personlige kontakt trumfer digitale løsninger”

”Når kunderne er i direkte kontakt med banken, 

så er de også mere tilfredse. Desuden er de kunder, som 

har en fast kontaktperson mere tilfredse med deres 

bank, end de, der ikke har.”

”De aktører, der formår at skabe personlige kunde-

relationer i den digitale verden bliver vinderne.”



Jo mere digitaliseret verden bliver - jo vigtigere bliver 

kundekontakten og den gode kundeoplevelse, når man endelig 

mødes

Selv unge, der er vokset op i en digital verden, vil gerne involvere 

pengeinstituttet i forbindelse med de store beslutninger i livet –

boligkøb, pensionsopsparing, jobskifte, skilsmisse osv.
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Tilbage til 

udgangspunktet

• Ja til en personlig bank i en 

digitaliseret verden, hvor 

kunderne fortsat kan mødes med 

egen rådgiver

• Hvor man forener det bedste fra 

to verdener

• Teknologi er et middel, ej et mål! 

• Det handler fortsat om tillid og 

om at sætte kunden som 

menneske i centrum


