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Interessekonflikterne mellem bankerne og deres kunder koster årligt 

milliarder i tabt investeringsindkomst. Bankerne anbefaler dyre inve-

steringsfonde fra investeringsforeninger, som de har store økonomiske 

interesser i, og billige investeringsfonde har ikke en chance. 
 

 

Baggrund 

De danske investeringsforeninger koster op-

sparerne mere end 8 mia. kr. om året på 

landsplan. Pengene går fortrinsvist til banker-

ne og deres aktionærer. Formuen i investe-

ringsforeningerne er vokset fra omkring 100 

mia. kr. ved årtusindeskiftet til omkring 470 

mia. kr. Alligevel er omkostningen pr. opspa-

ringskrone omtrent fordoblet. Finanstilsynet 

påpeger år efter år, at alle stordriftsfordele i 

branchen går til bankerne og deres aktionærer 

– og at ingen går til forbrugerne. På det globale 

marked kan der købes investeringsbeviser til 

en tiendedel af, hvad bankkunderne betaler. 

Bankernes interesse i at sælge dyre investe-

ringsbeviser kan koste den enkelte bankkunde 

20 procent af investeringsindkomsten.  

 

I sommeren 2019 kom det frem, at Danske 

Bank solgte investeringsproduktet ’Flexinvest 

Fri’ til sine kunder med den viden, at produk-

tet var alt for dyrt i forhold til den gevinst, som 

banken forventede, at produktet kunne genere-

re, og som kunderne derfor aldrig skulle have 

været rådgivet til at investere i. Senest har det i 

september 2020 vist sig, at Danske Bank lige-

ledes ikke har rådgivet deres kunder tilstræk-

keligt ved investering i deres produkt ’Danske 

Porteføljepleje’. Der er derfor behov for at 

sikre, at forbrugerne ikke bliver rådgivet til at 

vælge produkter, der ikke er i deres interesse. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Uafhængige investeringsrådgivere opkræver 

deres honorarer direkte fra forbrugeren. Det er 

i forbrugerens interesse, da rådgiveren dermed 

er fri til at anbefale forbrugeren det bedste 

produkt på markedet. Honoraret pålægges 

moms, og forbrugeren får ikke fradrag for 

honoraret.  

 

Bankerne opkræver derimod ofte deres hono-

rarer indirekte fra forbrugeren via investe-

ringsforeningen (formidlingsprovision), og det 

er ikke i forbrugerens interesse, da rådgiveren 

dermed er bundet til at anbefale investerings-

fonde fra investeringsforeninger, der er indgå-

et en distributionsaftale med. Formidlingspro-

vision er momsfritaget, og forbrugeren får et 

skattefradrag, da honoraret trækkes fra fon-

dens formue, før afkastet gøres op. De nuvæ-

rende skatteregler diskriminerer således de 

forbrugervenlige forretningsmodeller på råd-

givningsmarkedet, og det kan koste dyrt for 

forbrugerne. 

 

Nye EU-regler forsøger at løse problemet. 

Bankerne forpligtes som noget nyt til at rådgi-
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Troværdig investeringsrådgivning 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Kontrakten med forbrugeren om rådgivning skal opfylde EU's investorbeskyttelsesregler. 

 Formidlingsprovision bør forbydes og erstattes af honorarbaseret rådgivning. 

 Forbrugeren skal kunne gå til ankenævn eller domstole og få erstatning, når banken har sat egne 

interesser før forbrugerens interesser og dermed overtrådt rådgivningsreglerne. 

 Forskelsbehandlingen i skattereglerne af forbrugervenlige modeller for rådgivning bør fjernes. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

ve i kundernes bedste interesse. Det er et godt 

princip, men yder kun reel beskyttelse af for-

brugeren, når det kan håndhæves ved anke-

nævn og domstole. Kravet skal derfor være en 

del af kontrakten med forbrugeren, så forbru-

geren kan få erstatning, når aftalen bliver 

brudt. Et sådant krav er indført i USA for at 

beskytte forbrugerne mod interessekonflikter i 

investeringsrådgivningen. 

 

Politikere i Danmark skal lovgive om, at 

Gennemføre et konsekvent forbud mod for-

midlingsprovision og dermed en fuldstændig 

overgang til honorarbaseret investeringsråd-

givning. 

 

Skattereglerne skal ændres, så de ikke diskri-

minerer forbrugervenlige forretningsmodeller 

på rådgivningsmarkedet. 

 

Investorbeskyttelsesreglerne (MiFID II) bør 

implementeres korrekt i Danmark, således at 

der kun må rådgives i kundens bedste interes-

se.

 

Yderligere oplysninger 

Økonom Ida Marie Moesby, imm@fbr.dk / 4194 7904, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 22 

80 61 06. 

 

 

Faktaboks 

 

 Omkring 850.000 forbrugere sparer op i investeringsbeviser. 

 Forbrugerne har omkring 470 mia. kr. stående i danske investeringsforeninger, som siden 2010 

har trukket omkring 40 mia. kr. i gebyrer. 

 Bankkunderne betaler omkring 10 gange mere i investeringsbeviser end, hvad de bedste uden-

landske alternativer koster. 

 Prisforskellen koster mange forbrugere 20 pct. af investerings- og pensionsindkomsten. 

 I tilfælde af interessekonflikt skal amerikanske investeringsrådgivere indgå kontrakt med kunden, 

hvor de forpligter sig til at sætte kundens interesser først. 

 Omkostningerne har stor betydning for den samlede pensionsopsparing: ½ pct. mere i omkost-

ning betyder ca. 2 års mere arbejde for at opnå den samme pension. 
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