
 
UnityCard – en hurtig, sikker og nem måde, hvorpå myndigheder i disse corona-

tider kan yde økonomisk støtte til dem, der har behovet 
 

 

København xx maj 2020. I takt med at corona-kurverne for de berørte personer langsomt men 

sikkert udjævner sig, overvejer de politiske ledere verden over, hvordan de skal genopstarte 

økonomierne efter krisen. Samtidig mangler man at få indblik i, hvorvidt alle de gennemførte 

krisetiltag er tilstrækkelige. Ikke mindst for at sikre, at støtten hurtigt nok når ud til dem, der har brug 

for den.  

 

UnityCard opstod på baggrund af en idé om at hjælpe lokale myndigheder og kommuner rundt 

omkring i Europa ved på en hurtig, effektiv og kontrolleret måde at tilbyde målrettet støtte til borgere 

og virksomheder.  

 

UnityCard er et betalingskort, der er udformet således, at anvendelsen kan kontrolleres på forskellige 

måder – enten til anvendelse i et bestemt geografisk område (f.eks. en kommune) eller til betaling i 

bestemte typer butikker eller virksomheder, f.eks. på hoteller, restauranter, barer, frisører osv. På 

grund af krisen er mange brancher havnet i en meget vanskelig situation, eller måske er de endda 

blevet tvunget til helt at lukke ned. UnityCard er udviklet til at være et af midlerne, der kan anvendes 

til at stimulere den lokale økonomi igen. Kongstanken er, at handle hos de lokale virksomheder i 

stedet for at foretage sine indkøb på f.eks. udenlandske e-handelssteder. De to europæiske fintech-

pionerer Loyaltek og Paynovate står bag UnityCard. 

 

- Uanset om det drejer sig om støtte til den lokale handel eller om at hjælpe en enkelt familie med 

at få mad på bordet, så er det nødvendigt for mange mennesker, at de hurtigt modtager 

statsstøtten for derved at afbøde virkningerne af en økonomi, der er gået i tomgang, siger Robert 

Masse, grundlægger og adm. direktør for Loyaltek. 

 

På UnityCard'et kan der indsættes, og genindsættes et valgfrit beløb, og derefter fungerer det som et 

almindeligt betalingskort når du handler. Gyldighedsperioden kan tilpasses til funktion og behov. 

Brugere kan kontrollere saldoen via en QR-kode på bagsiden. Den udstedende myndighed har i realtid 

mulighed for at overvåge, analysere, administrere og endda justere, hvordan kortene kan anvendes.  

 

- UnityCard startede som et socialt engagement hos vores udviklingsteams, der ønskede at gøre 

noget positivt i disse vanskelige tider. Resultatet betød, at vi ønskede at videreudvikle kortet og 

indledte derfor de nødvendige partnerskaber for at tilbyde UnityCard i hele Europa. 

Implementeringsomkostninger holdes på et minimum og er kun en brøkdel af, hvad de normalt er. 

Vi opkræver heller ikke gebyrer for transaktionerne, afslutter Robert Masse.  

 

For to år siden leverede man 12.000 kort til World Food Programme til humanitær hjælp og den 

løsning, som UnityCard bygger på, hjalp for nogle år siden Tyskland under migrationskrisen. Loyaltek 
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uddelte derefter titusindvis af kort til lokale myndigheder for at håndtere betalinger til syriske 

flygtninge, hvilket gjorde dem i stand til at foretage deres mest basale køb.  

 

Udseendet af UnityCard'et kan tilpasses efter behov. Det sendes enten direkte til brugerne eller til den 

ordregivende myndighed, der efterfølgende kan videresende kortene. Kortbetalinger, der er foretaget 

af brugerne, håndteres sammen med resten af sælgers betalingstrafik, mens kortholderen kan 

modtage support enten direkte fra Loyaltek eller den udstedende myndighed.  

 

UnityCard bliver først taget i brug i kommuner og hos lokale myndigheder i Danmark, som har en 

centraliseret ledelse, hvilket eliminerer al lokal logistik og administration. I Europa er der allerede 

efterspurgt næsten en million kort.  

 

 

Om Loyaltek 

Loyaltek NV is a European leader in limited range cards and manages numerous gift card and professional expense 

cards programmes in 14 countries. Its clients include Sodexo, Ingenico, Total and a great number of major 

commercial real estate players. They call on Loyaltek's expertise for specific and technically advanced projects. 

 

Om Paynovate 

Paynovate NV is one of the six Belgian issuers of electronic money, regulated by the National Bank of Belgium and 

authorised to issue payment instruments in all European countries. Paynovate is also a principal member of Visa. 
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