Oklart om bankmän ska få kallas rådgivare
Publicerat: tisdag 09 november kl 07:50 , Ekot
Om du ska köpa en bil möts du av en bilförsäljare.
Men om du ska köpa en banktjänst möts du istället
av en rådgivare. Allt fler ifrågasätter nu den
intressekonflikt som uppstår när banktjänstemän
ger till synes oberoende råd om produkter de har
provision på försäljningen av.
"Konsumenten är i underläge"

Finansmarknadsminister Peter Norman.
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Nu har förslag om lagändring kommit både i England och inom EU och uppstickare i själva
rådgivningsbranschen, Alexandre Arnbäck är en av dem. Han är före detta bankman och har jobbat inom
bankvärlden i över tio år.
– Jag slutade för att jag blev trött på att vara mer en försäljare än en rådgivare. Min chef kom in på mitt
kontor varje måndagsmorgon och vi diskuterade vilka nya försäljningssiffror vi hade för den kommande
veckan, säger Alexandre Arnbäck.
Alexandre Arnbäck har nu startat upp en rådgivningsfirma i Sverige där han tar betalt för just sina
råd, och inget annat.
Han vill att Sverige ska förbjuda banksäljare att också kalla sig rådgivare, precis som man diskuterar att
göra i England, efter att den brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen föreslog det i våras.
Finansmarknadsminister Peter Norman tror att köpare av finansiella tjänster som bolån och
pensionslösningar är i ett större underläge gentemot säljaren om man jämför med andra branscher.
Han följer lagstiftningsdiskussionerna i England och inom EU med intresse.
– Det viktigaste att ha i bakhuvudet är att konsumenten är i ett underläge och behöver stöd. Hur det stödet
ska se ut, där är jag helt öppen. Vi ska vara bejakande och öppna om andra länder eller EU kommer på
smarta lösningar, men jag kan inte idag säga att vi kommer att tillsätta någon viss lagstiftning, säger Peter
Norman.
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