
Käteistä parista tuhannesta toimipisteestä ympäri Suomen –
mobiilimaksaminen yleistyy
Nordean asiakkaat voivat nostaa käteistä rahaa konttoreiden ja automaattien lisäksi jo parista tuhannesta toimipisteestä ympäri maan. Käteistä saa
esimerkiksi K-kaupoista ja R-kioskeilta. Suomalaiset omaksuvat hyvää vauhtia myös digitaalisia maksamisen keinoja.

Liiketoimintajohtaja Jussi Mekkosen mukaan moni suomalainen miettii, miten käteisen rahan nosto onnistuu, jos esimerkiksi oma lähikonttori tai käteisautomaatti
poistuu katukuvasta. Ratkaisu on kuitenkin olemassa.

‒ Käteisen rahan saanti on viime vuosina itse asiassa helpottunut, kun rahaa saa nostaa pankkikortilla kaupan kassalta tai lähikioskista. Samaan aikaan
pankkikonttoreiden ja käteisautomaattien merkitys on vähentymässä, Mekkonen sanoo.

Käteistä saa nostettua 1200 K-kaupasta ja Neste K-liikenneasemalta, noin 170 Tokmannista sekä 600 R-kioskista. Pankki ei veloita nostoista mitään.

Mekkonen muistuttaa, että käteistä voi tilata myös Postin kautta.

‒ Tätä palvelua voin suositella esimerkiksi niille asiakkaille, joilla on tarve saada suurempia summia käteistä seuduilla, joissa käteispalveluita tarjoava konttori
sijaitsee kauempana.

Käteinen raha toimitetaan postivakuutettuna lähetyksenä Postin välityksellä sovittuun Postin palveluverkoston noutopisteeseen. Palvelu tilataan soittamalla Nordean
24/7 -palveluun.

Mobiilimaksaminen yleistyy Suomessakin – Ruotsi meistä edellä

Samaan aikaan kun käteisen rahan käyttö jatkuvasti vähenee, nousevat uudet maksumuodot vähitellen suomalaisten arkeen. Maksukorttien lähimaksuista on tullut
lyhyessä ajassa hyvin suosittu maksutapa. Mobiilimaksamisen avulla raha taas siirtyy tililtä toiselle hetkessä.

‒ Maksamisen mobiilisovellukset tekevät puhelimesta maksuvälineen. Älypuhelin on käytössä jo valtaosalla suomalaisista, joten uskomme mobiilimaksamisen
suosion kasvavan vauhdilla tulevina vuosina. Ruotsissa mobiilimaksaminen on jo arkea, Jussi Mekkonen sanoo.

Nordean omaa, lähimaksutekniikkaa hyödyntävää Nordea Pay -sovellusta kehitetään koko ajan ja siihen tuodaan uusia ominaisuuksia. Reaaliaikaisesti rahaa
siirtävää Siirto-sovellusta käyttää jo 250 000 suomalaista. Nordean Siirto-sovellusta voivat käyttää myös lapset.

‒ Korostaisin, että mobiilisovellusten käyttö maksamisessa ja rahansiirroissa on paitsi helpompaa ja vaivattomampaa kuin käteinen raha, myös huomattavasti
turvallisempaa. Rohkaisen ihmisiä ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia palveluita, Mekkonen sanoo.
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Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 31 500 työntekijää ja konttoreita 600 toimipaikassa. Nordean osake noteerataan
Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


