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Hvað eru hlutlausar upplýsingar?

„Réttar upplýsingar frá fagaðilum sem

eiga engra hagsmuna að gæta. Þeir fá

hvorki greiðslur frá seljendum eða hafa

aðra hagsmuni af þeirri leið sem

neytandinn velur að lokum.”



Hvaðan koma upplýsingar um fjármál?

 Fjölskyldu

 Skólakerfinu

 Fjármálastofnunum

– Bankafulltrúar

– Auglýsingar

 Fjölmiðlum



Neytendafræðsla

 Gagnrýnin hugsun

 Neytendafræðsla: 

auglýsingalæsi, fjármálalæsi, 

umhverfislæsi, matvælalæsi

 Yfirsýn yfir fjármálin

 Við berum öll ábyrgð



Traustar upplýsingar?

 Skólinn

– Heimsókn í kennslustund

– Námsgögn frá banka

 Auglýsingar

– Orðspor

– Facebook



Lúmsk leið



Frh...Traustar upplýsingar?

 Fjölskyldan

 Bankar

 Opinberir aðilar

 Hagsmunasamtök

 Samanburðarreiknivél



Samanburðarreiknivél



Tryggðarfjötrar

 Fólk skiptir sjaldan um banka

 Samofin fjármálaþjónusta

 Vildarklúbbar

 Samkeppnishamlandi

 Það sem skiptir máli

– Vaxtakjör og þjónustugjöld



Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 

 Siðferði og starfshættir

 Þjónustufulltrúinn er ekki vinur þinn

 Sparifé að veði



Samfélagsþjónusta? 

Ein birtingarmynd vaxandi samkeppni í bankastarfsemi er að í stað 
þess að veita þjónustu færist í vöxt að bankar tali um sparnaðar-
reikninga eða greiðslukort sem "vörur".

Þrátt fyrir takmarkaða getu til að búa til nýjar vörur í fjármála-
heiminum var sífellt reynt að fjölga sparnaðarformum, rafrænum 
kortum eða öðrum afurðum. Eldri reikningar úreldast þá gjarnan, 
og hætta að bera hagstæðustu vexti og eins gott fyrir sparifjár-
eigandann að fylgjast vel með nýjungum og nýjustu tilboðunum. 

Líkt og fjárfestingarbankarnir sem voru drifnir áfram af þóknunum til 
starfsmanna var sams konar kerfi tekið upp í hefðbundnum 
bönkum og hver starfsmaður átti kost á bónus fyrir hverja selda 
"vöru" 

Úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis



Ráðgjafi eða sölumaður?

Almennt gerir fólk sér grein fyrir því að sölumenn fá gjarnan þóknun 

fyrir hvern þann hlut sem þeir selja.

Hagsmunir sölumannsins eru að selja sem mest en hvort það eru 

hagsmunir kaupanda að kaupa er háð efnum og aðstæðum. 

Margir hafa aftur á móti litið á þjónustufulltrúa í banka sem 

velgjörðamann sinn sem þeir geti treyst. 

Hvergi komu heldur fram þessar breyttu áherslur í starfi bankanna 

og eins víst að hefðu viðskiptamenn vitað að þjónustufulltrúar 

fengju greitt fyrir hverja þá "vöru" sem þeir seldu hefðu þeir litið 

öðruvísi á hlutverk bankastarfsmanna
Úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis



Markaðssetning



 Eru kostir fjárfestinga og sparnaðar einungis 

kynntar í auglýsingum en ekki íþyngjandi 

þættir eða áhætta?

 Eru upplýsingar og fræðsluefni um fjármál til 

heimila frá viðskiptabönkum og sparisjóðum 

hlutlausar?



Takk fyrir


