STOCKHOLM, 30 NOVEMBER 2020

LEOVEGAS FÖRST MED OPEN BANKING
Som första bolag i spelindustrin möjliggör LeoVegas transaktioner genom Open banking och
PSD2 via bolagets egenutvecklade tekniska plattform. Detta ger ännu säkrare och snabbare
betalningar för kunderna direkt från det egna bankkontot, samt lägre transaktionskostnader
och ett mindre beroende av andra betalningsleverantörer för LeoVegas.
”Trygga, smidiga och snabba betalningar är oerhört viktigt och att vi nu genom betaltjänstdirektivet PSD2 har
möjlighet att integrera direkt med många av Europas banker ger en bättre kundupplevelse i form av säkerhet och
snabbhet. Transaktioner via Open banking är också betydligt mycket mer kostnadseffektiva jämfört med traditionella
betalningsmetoder. Det är hög aktivitet i vår produkt- och teknikutvecklingsorganisation och det är väldigt kul att se
alla innovationer som vi levererar ut till våra kunder. Vi är först ut i vår bransch med denna banbrytande betallösning
som kommer att förändra hela betalningsindustrin under de kommande åren.” säger Gustaf Hagman, Group CEO.
Storbritannien är den första marknaden där LeoVegas redan har lanserat betalningar via Open banking. De
första veckornas kunddata visar att 10 procent av alla nya kunder redan väljer att göra sina betalningar via
banköverföringar genom Open banking. Lösningen kommer successivt att rullas ut på flera av bolagets
huvudmarknader i Europa.
OPEN BANKING OCH PSD2

PSD2 står för Payment Service Directive 2 och är ett betaltjänstdirektiv från EU som syftar till att utveckla
marknaden för elektroniska betalningar och därmed skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva
betalningar. Open banking är en del av PSD2 och innebär att aktörer öppnar upp och byter information med
varandra. Möjligheten med Open banking är att koppla samman affärsmodeller som tillsammans utgör ett
nytt ekosystem för betalningar som bidrar med mervärde för kunderna.
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