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Generelt om investeringsrådgivning i Sbanken ASA 
Sbanken tilbyr ikke-uavhengig investeringsrådgivning. Det er viktig at kundene våre er kjent med hva det 
betyr at rådgivningen vår er ikke-uavhengig, og konsekvensene det har for hvordan vi setter sammen 
spareporteføljene til kundene våre. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, 
på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner knyttet til bestemte finansielle 
instrumenter. Sbanken har en overordnet filosofi om at investeringer bør ta hensyn til horisonten på 
sparingen og fokusere på diversifisering. Derfor har vi som mål å sette sammen diversifiserte 
spareporteføljer tilpasset kundens risikotoleranse og behov. 
 
At sparerådgivningen er ikke-uavhengig betyr at rådgivningen er begrenset til fondene som kunden finner i 
«fondslisten» i nettbanken. Sbanken tilbyr ikke rådgivning på andre finansielle instrumenter enn fond. 
 
Litt av forvaltningshonoraret kunden betaler til forvalter blir betalt tilbake oss, men vi returnerer denne 
returprovisjonen i sin helhet til kunden. I stedet for returprovisjon, betaler kunden en årlig pris til Sbanken for 
manuell og automatisert rådgivning på 0,40 %. 
 
Den samme prisstrukturen, men med andre satser gjelder for fond kjøpt direkte i fondslisten eller 
sammensatte sparepakker på eget initiativ. 
Oversikt over returprovisjon som tilbakebetales, samt årlig pris for hvert fond kan leses i våre prislister. 
 
Inntektene vi får fra ordningen gjør oss i stand til å tilby følgende tjenester til sparekundene våre: 

 Et bredt fondsutvalg 

 •Grafisk fremstilling med relevant tilleggsinformasjon, og sammenstilling av spare- og banktjenester 

 Rådgivning med årlig oppfølging 

 Et oppdatert produktutvalg 

o IPS (individuell pensjonssparing) 

o ASK (aksjesparekonto) 

o Fondskonto 

Sbanken skal sørge for at vi alltid har et bredt utvalg av fond og leverandører innen hver fondstype. Totalt 
tilbyr vi mellom 400 - 500 fond. Ingen av fondene forvaltes av Sbanken. 
 
Vi vurderer fond som er det tillatt å markedsføre i Norge, fra norske og utenlandske forvaltere. Nye fond som 
vi tar inn må enten tilbys fra erfarne forvaltere eller kunne vise til historikk. Vi tilbyr ulike fond, som alene eller 
i kombinasjon med hverandre kan passe til de aller fleste. Fondstypene er pengemarkedsfond, 
obligasjonsfond, aksjefond og kombinasjonsfond, samt absoluttavkastende fond. 
 
Ved personlig rådgivning bruker vi en fastsatt fordeling* for å finne riktig risikonivå på kundens sparing. 
Rådgiverne står fritt til å velge fond innenfor de enkelte fondstypene, og de har tilstrekkelig kompetanse om 
fondene som blir anbefalt. Sbanken har ingen tette forbindelser med noen forvaltere. 
 
Sbanken sjekker ikke løpende eller uoppfordret om sparingen er tilpasset kunden eller kundens 
risikohorisont, men med rådgivning følger et tilbud om årlig oppfølging av kunden. 
 
Kunder som har mottatt et spareråd har også tilgang til en helhetlig oversikt i nettbanken med full oversikt 
over sparingen og utviklingen på den. Tjenesten kalles «Min sparing». 
 
*Maksimal aksjeandel ved gitt risiko og tidshorisont 
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Spareroboten i Sbanken ASA 
Roboten tilbyr investeringsrådgivning i fond via en automatisert tjeneste. 
 
Det settes sammen en portefølje der følgende prioriteringer ligger til grunn: 
 

 Roboten utelukker fond som ikke når opp til våre krav til samfunnsansvar og velger de etiske 
alternativene. 

 Roboten prioriterer lave kostnader. 

 Roboten analyserer historisk avkastning og risiko i fondene, og velger fond basert på hvordan den 
forventer at fondene skal gjøre det framover. 

 Roboten tar hensyn til kundens individuelle preferanser og behov. 
 
Informasjon om avgrensninger og fondstyper 
Spareroboten er avgrenset til å gi investeringsråd knyttet mot sparemidlene som kunden oppgir som «likvide 
midler» ved bruk av spareroboten. Det vil si bankinnskudd som er tilgjengelig på konto. Roboten hensyntar 
ikke andre finansielle instrumenter, løsøre eller fast eiendom. Rådgivningsløsningen gir investeringsråd for 
den delen av kundens portefølje som plasseres gjennom løsningen. Ved bruk av funksjonalitet for «Analyse» 
av eksisterende portefølje vil det gis råd basert på den analyserte porteføljens verdi på tidspunkt for 
gjennomført analyse/rådgivning. 
 
Spareroboten tar hensyn til kredittgjeld eller forbruksgjeld, og fraråder plassering i fond før dette er nedbetalt. 
 
Rådgivningen er begrenset til produkter og tjenester som tilbys av Sbanken ASA. Ingen av fondene i 
spareroboten forvaltes av Sbanken. Roboten tilbyr i dag ikke aktive forvaltede aksjefond, og alle fondene har 
krav til ESG (etisk merking) og historikk. 
 
Spareroboten anbefaler rentefond og aksjefond. På rentesiden er det pengemarkedsfond og 
obligasjonsfond. På aksjesiden består sparerådene av indeksfond, det vil si fond som følger bestemte 
indekser i stedet for å aktivt plukke aksjer. Det reduserer kostnaden på sparingen for kunden. 
 
Årlig oppfølging 
Gjennom spareroboten tilbys årlig oppfølging. Det vil si at kunden én gang i året får tilbud om oppfølging og 
justering av sparerådet gjennom et varsel i nettbanken. Ved årlig oppfølging vil kunden presenteres siste 
kjente opplysninger (egnethetstest) som har blitt oppgitt i forbindelse med rådgivning ved bruk av 
spareroboten. Det er viktig at kunden kontrollerer at opplysningene er korrekte, og gjør eventuelle justeringer 
dersom situasjonen har endret seg. 
 
Avtale om investeringsråd 
Selve rådet anses som en akseptert avtale når kunden gjennomfører fondskjøp basert på investeringsrådet. 
Kunden kan når som helst kontakte Sbanken og be om at det ikke lenger ønskes investeringsrådgivning. 
Kunder som ikke lenger ønsker robotrådgivning frasier seg retten til årlig oppfølging gjennom spareroboten. 
Kunden kan da ikke anses å være en rådgivningskunde, da Sbanken ikke har anledning til å gjennomføre 
egnethetsvurdering og å sikre at rådet er egnet for kunde. Fremtidig prisbelastning for investeringsrådgivning 
vil bortfalle, og fond som fremdeles eies vil returnere til prisene som følger ordinær ordreformidling gjennom 
Sbanken ASA. 
 
Betenkningstid og oppfordring om tid til å områ seg 
Kunder som mottar investeringsråd via spareroboten oppfordres til å lese nøye gjennom rådet, sette seg inn 
i, og forstå investeringsrådet best mulig. Det oppfordres til å bruke nødvendig tid til å områ seg før avtale 
inngås.  
 
Det vil være mulig for kunden å finne tilbake til både aksepterte og ikke-aksepterte råd via menyen «Mine 
råd» i nettbanken. På den måten vil kunden kunne bruke så lang tid som man selv ønsker til å vurdere om 
man skal benytte deg av rådet som er gitt av spareroboten. Det anbefales dog at kunden er observant på om 
den økonomiske situasjonen har endret seg i perioden med betenkningstid. I så tilfelle anbefales det å 
gjennomgå spareroboten på nytt for å motta et nytt og oppdatert råd. 
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Integrering av bærekraftrisiko i utøvelsen av investeringsrådgivning 
Når vi snakker om hvorvidt et selskap er bærekraftig eller ikke, bruker vi gjerne den internasjonale 
betegnelsen ESG som står for Environmental, Social og Governance. På norsk mener vi da selskapers 
evne til å ivareta miljømessige forhold, sosiale forhold og eierstyring. 
 
Ved robotrådgivning ligger det ulike seleksjonsregler til grunn for utvelgelse av fond. Det første 
seleksjonskriteriet er ESG. Sbankens robot vil kun prioritere fond som tar samfunnsansvar og fremmer 
bærekraft, og ekskluderer fond med negativ eller ingen etisk merking. 
I forlengelse av egnethetsvurdering har banken inkludert spørsmål til kunde som gir en økt porteføljevekt i 
kundens egne preferanser – der «Lavkarbon» finnes som en av flere preferansekriterier. 
 
Lagring og innsamling av kundedata og personopplysninger 
Digitalløsningen samler ikke inn personopplysninger som krever særskilt beskyttelse. Formålet for 
behandling av personligopplysninger er avgrenset til informasjon som er nødvendig å hente inn i forbindelse 
med egnethetsvurdering og deles ikke på tvers av fagområder internt i Sbanken eller eksternt utenfor 
Sbanken.  
 
Innsamlingen av data er avgrenset til data som er påkrevd jfr. Verdipapirhandelloven ved ytelse av 
investeringsrådgivning, og data Sbanken anser som nødvendig for å kunne gi kunden et egnet 
investeringsråd. 
 
Lagring av data som kunden oppgir i forbindelse med investeringsrådgivning lagres i henhold til gjeldende 
lover og regler i minimum 5 år, eller lenger dersom det er tjenestlig nødvendig. 
 
Kunden kan få tilgang til lagrede data i Spareroboten ved å kontakte Sbanken per epost på 
sparing@sbanken.no. 
 
Det vil også være mulig for kunden å se de fleste besvarelsene/data fra robotveiviseren via selve sparerådet, 
samt lenken «les mer om sparerådet» som kunden kan finne i rådet.      
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