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Historien om Danske Banks
virksomhet i Norge går tilbake til
etableringen av Privatbanken i 1859.
I dag er banken landets tredje største.
Våre 940 ansatte betjener kunder i
personmarkedet og bedriftsmarkedet i
tillegg til store institusjonelle kunder
fra 28 lokale bankkontor og 4
regionale finanssentre.
Norge er et av Danske Banks
kjernemarkeder.
Danske Bank er en nordisk
universalbank med sterke regionale
røtter og tette forbindelser til resten
av verden.

Vi betjener mer enn 3,5 mill.
privatkunder, bedriftskunder og
institusjonelle kunder og tilbyr – ut
over bankaktiviteter – livsforsikringsog pensjonsprodukter, realkreditt,
kapitalforvaltning,
eiendomsmeglerservice og leasing. Vi
er drevet av ønsket om å gjøre viktige
finansielle beslutninger og dagligbank
enkelt, og vår målsetning er å alltid
skape langsiktig verdi for våre kunder,
investorer og de samfunn vi er en del
av.

Danske Bank og Nordea i nytt
MobilePay-samarbeid
Nordea og Danske Bank går sammen om MobilePay, og
inviterer samtidig andre banker inn i samarbeidet.
Målsetningen er å gjøre MobilePay til den mest
innovative, effektive og brukervennlige mobile
betalingsplattformen for forbrukere og bedrifter i
Norden.
Nordens største bank, Nordea, har i dag valgt å inngå partnerskap
med Danske Bank om MobilePay i Norge og Danmark. Formålet er
å sikre forbrukere og bedrifter i begge land en mobil
betalingsplattform med stor utbredelse, høy brukervennlighet og
fokus på innovasjon. Nordea og Danske Bank vil fra nå av være
likeverdige distribusjonspartnere av MobilePay.
MobilePay inviterer samtidig alle interesserte danske, norske og
finske banker til å delta i partnerskapssamarbeidet rundt
betalingsplattformen.
-

Danske Bank har hovedkontor i
København og er notert på Nasdaq
Copenhagen

Med MobilePay har vi mulighet til å gi nordiske brukere og
bedrifter et av verdens mest utbygde mobile
betalingssystemer. Nye bankpartnere med direkte
kundekontakt vil styrke utbredelsen og samtidig får
MobilePay økt muskelkraft til å akselerere innovasjonen, slik
at vi kan sikre den absolutt beste brukeropplevelsen, sier
Danske Banks landsjef i Norge, Trond F. Mellingsæter.

Felles løsninger til fordel for kundene
Administrerende direktør for Nordea Norge, Snorre Storset,
fremhever at det nye MobilePay-samarbeidet vil sikre Nordeas
privat- og bedriftskunder adgang til markedets beste løsninger innen
mobilbetaling.
-
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Mobile betalingsløsninger har raskt blitt svært populære,
og vi ser stor innovasjon i forhold til nye bruksområder.
Det er avgjørende at bankbransjen nå klarer å finne frem til
felles løsninger, til fordel for kundene, næringslivet og
samfunnet, sier Snorre Storset.

Gratis for kundene, bedre priser for bedrifter
Danske Bank sørget med innføringen av MobilePay for at det ble
gratis å bruke mobilbetaling i Norge. Det forblir naturligvis også
gratis når Nordea går inn i samarbeidet. Samtidig forventes det at
økt utbredelse av løsningen vil føre til mer effektiv drift av
MobilePay, som igjen vil muliggjøre lavere priser til bedrifter som
benytter seg av MobilePay.
Forventer flere banker i MobilePay
Det forventes at flere andre banker i Danmark, Norge og Finland vil
beslutte å delta i partnerskapssamarbeidet rundt MobilePay.
Danske Bank går derfor nå i gang med å organisere MobilePay som
datterselskap med et selvstendig styre. Banken vil samtidig gå bort
fra å merke MobilePay som «by Danske Bank».
Danske Banks landesjef Trond F. Mellingsæter og Nordea Norges
adm. direktør Snorre Storset vil være til stede på en pressebrief om
samarbeidet kl 10 torsdag 13. oktober. Pressebriefen avholdes i
Nordeas lokaler i Essendropsgate 7
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