
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelse af pengeinstitutters markeds-

føring og rådgivning om højrentekonti 

 

Finanstilsynet finder, at det følger af reglerne om god skik, at pengeinstitut-

ter skal oplyse om begrænsningerne i Indskydergarantifondens dækning i 

deres rådgivning og markedsføring, når de tilbyder deres kunder højrente-

konti med mulighed for indskud på over 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). 

Sådanne indskud er ikke fuldt ud dækket af Indskydergarantifonden i tilfæl-

de af pengeinstituttets konkurs.  

 

Der blev i løbet af sommeren 2011 reklameret markant for højrentekonti 

med mulighed for indskud på over 100.000 euro. Derfor besluttede Finans-

tilsynet at foretage en undersøgelse af 5 bankers markedsføring og rådgiv-

ning af disse konti, med særlig fokus på hvilke oplysninger der blev givet om 

begrænsningerne i Garantifonden for Indskydere og Investorers dækning 

(herefter Indskydergarantifonden).   

 

De 5 pengeinstitutter - Max Bank, Vestjysk Bank, Sparekassen Sjælland, 

Farsø Sparekasse og Nykredit Bank - blev alene udvalgt på baggrund af, at 

de på tidspunktet for undersøgelsen var aktive med at markedsføre høj-

renteprodukter. 

 

Finanstilsynet anmodede pengeinstitutterne om at redegøre for, hvordan de 

generelt sikrer, at bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder 

overholdes i forbindelse med disse højrentekonti, herunder indsende forret-

ningsgange og materiale i forbindelse med salg af højrenteprodukter, sær-

ligt om hvilke oplysninger der gives kunderne om begrænsningerne i Ind-

skydergarantifondens dækning. 

 

Regelgrundlag 

I § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle 

virksomheder fremgår det, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt 

og loyalt over for sine kunder. 
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I § 7, stk. 3, i samme bekendtgørelse fremgår det, at en rådgivning skal 

tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe 

sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldest-

gørende. Den finansielle virksomhed skal endvidere orientere om de risici, 

der er relevante for kunden.  

 

Sammenfatning af undersøgelsen 

Undersøgelsen viste: 

 

a) At alle de adspurgte pengeinstitutter oplyser om begrænsningerne i 

Indskydergarantifondens dækning i de almindelige forretningsbeting-

elser. 

  

b) At pengeinstitutterne generelt ikke oplyser om begrænsningerne i Ind-

skydergarantifondens dækning i deres markedsføring af højrentekonti, 

og at kun et ud af de fem pengeinstitutter har indskrevet i sine forret-

ningsgange, at der skal oplyses om begrænsningerne i Indskyderga-

rantifondens dækning i deres rådgivning.  

 

Det er Finanstilsynets opfattelse, at pengeinstitutternes loyale oplysnings-

pligt i forbindelse med højrentekonti forpligtiger institutterne til i deres mar-

kedsføring og rådgivning at oplyse om begrænsningerne i Indskydergaranti-

fondens dækning, da information herom er relevant for, at kunden kan træf-

fe sit valg på et velinformeret grundlag. Derfor skal pengeinstitutterne i for-

bindelse med markedsføring og rådgivning om højrentekonti, hvor der er 

mulighed for indskud på over 100.000 euro, oplyse deres kunder om be-

grænsningerne i Indskydergarantifondens dækning, så kunden kan vurdere 

de risici, der er forbundet med indskud på en sådan højrentekonto. 

  

På denne baggrund finder Finanstilsynet, at pengeinstitutterne skal tilrette-

lægge deres virksomhed således at: 

  

1. Ved rådgivning om højrentekonti skal der oplyses om begrænsningerne 

i Indskydergarantifondens dækning, hvis der er mulighed for indskud på 

over 100.000 euro. Manglende oplysning herom vil være i strid med § 

7, stk. 3, i god skik bekendtgørelsen. 

 

2. Ved markedsføring af højrentekonti, hvor der er mulighed for at ind-

skyde over 100.000 euro, skal pengeinstitutterne oplyse om begræns-

ningerne i Indskydergarantifondens dækning. Ved markedsføring på  

internettet er det tilstrækkeligt at ”linke” til vilkår, hvor oplysninger om 

begrænsningerne i Indskydergarantifondens dækning fremgår. 
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3. I forlængelse af markedsføring/beskrivelse af højrentekonti på penge-

institutternes hjemmesider, og hvor der er mulighed for indskud på over 

100.000 euro, skal pengeinstitutterne som minimum oplyse om be-

grænsningerne i Indskydergarantifondens dækning. 

 

Pengeinstitutterne Max Bank, Vestjysk Bank, Sparekassen Sjælland og 

Nykredit Bank har fået påbud om at oplyse om begrænsningerne i Ind-

skydergarantifondens dækning i deres markedsføring af højrenteprodukter. 

 

Pengeinstitutterne Max Bank, Vestjysk Bank, Farsø Sparekasse og Nykredit 

Bank har fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange, der 

sikrer at kunden bliver oplyst om begrænsningerne i Indskydergaranti-

fondens dækning i forbindelse med rådgivning om højrenteprodukter.   
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