
 
 

 

 

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og 
bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred 
ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på 
tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i. 

 

www.nordea.com 

 

Oslo, 13. oktober 2016 

Nordea og Danske Bank 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. 

 

- 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.  

- 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 
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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». 

 

Nordea Norges adm. direktør Snorre Storset og Danske Banks landsjef Trond F. 

Mellingsæter vil være til stede på en pressebrief om samarbeidet kl 10 torsdag 13. oktober. 

Pressebriefen avholdes i Nordeas lokaler i Essendropsgate 7.   

 

 

Fakta: MobilePay  

 

- MobilePay ble etablert i Danmark i 2013 og har i dag 3,1 millioner brukere og flere enn 

27.000 bedriftskunder.  

- MobilePay ble lansert i Norge i 2015 og har til nå blitt lastet ned over 300 000 ganger. 

- MobilePay kan brukes i over 1.200 fysiske butikker og i et økende antall norske nettbutikker 

i tillegg til appene RuterBillett og NSB.  

- MobilePay omfatter i dag betaling mellom privatpersoner, betaling i butikk hvor MobilePay 

er integrert i kassesystemet, en online-løsning og en appswitch-løsning. 

- MobilePay Business, en løsning for mindre og mellomstore bedrifter, fakturabetaling med 

MobilePay Invoice og betalingsterminaler som tar imot både kort og MobilePay kommer 

snart.  

 
 
 
Kontakt: 
 
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør, 977 53 453 
Christian Steffensen, pressesjef, 408 82 373 


