
 
 

 

 

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og 
virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største 
finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, 
Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Les mer om oss på nordea.com. 

 

 

 

Helsingfors, København, Oslo, Stockholm, 13. desember 2017 

Nordea Open Banking i gang 
 
I løpet av høsten har Nordeas Open Banking-team jobbet sammen med over 1.000 eksterne 
utviklere som har testet og gitt tilbakemeldinger om de åpne programmeringsgrensesnittene 
(API-er) og tilknyttede tjenester. Nå er Nordea klar for neste steg. I dag kopler banken API-ene 
til produksjonssystemet og tar det første store steget inn i en helt ny Open Banking-verden. 
Dermed blir Nordea den første nordiske banken som tilbyr pilotene tilgang til faktiske 
kundeopplysninger. 
 
- Det nye PSD2-direktivet kommer til å endre banknæringen fullstendig. Dette er ingen døgnflue. 
Bankvirksomheten endrer seg fra og med 2018 når bankene må åpne opp for at tredjeparter kan tilby tjenester 
til kontoeierne, sier Erik Zingmark, den ene av de to lederne i Transaction Banking i Nordea. - Vi ser på PSD2 
som en mulighet, og det er også grunnen til at vi har lagt ned en betydelig innsats i å bygge opp Open Banking-
plattformen. Vi ser muligheter for å kunne tilby kundene nye tjenester sammen med partnere, og vi vil kunne 
tilby kundene tjenester utenfor våre egne hjemmemarkeder. 
 
Nordea innleder nå en pilotperiode der utvalgte tredjeparter skal bygge applikasjoner på API-ene. Sammen med 
pilotkundene vil de også bekrefte at alle aspektene av Open Banking-løsningen fungerer som forventet. 
Pilotdataene er for tiden begrenset til finske kunder, men vil snart bli utvidet til også å omfatte kunder i de andre 
nordiske landene.  
 
- Sammen med fintech-selskaper og andre eksterne utviklere har vi som mål å utvikle nye produkter og tjenester 
til kundene raskere enn vi kan klare på egenhånd, samtidig som kundene fortsatt vil ha full kontroll over hvilke 
opplysninger de ønsker å gi og hvilke produkter de ønsker å bruke, sier Claus Richter, leder av Cash 

Management Solutions i Nordea. - Den store innsatsen har gitt resultater, og vi er stolte over å være den 
første nordiske banken som tilbyr pilotene våre tilgang til faktiske kundeopplysninger.  
 
Tredjepartsapplikasjonene vil kunne bruke Account Information Service (AIS) API, der de kan innhente 
kontoopplysninger og iverksette betalinger via Payment Initiation Service (PIS) API. Sluttbrukerne vil kunne 
identifisere seg og gi samtykke til at tredjepartsleverandørene får tilgang til kontoene deres.  
 
Ved å gi utvalgte pilotdeltakere begrenset tilgang til kundedata vil Nordea kunne jobbe nært sammen med de 
eksterne partene og fortsatt motta tilbakemeldinger og forbedre tjenestene. I løpet av 2018 vil flere utvalgte 
tredjeparter gradvis bli gitt tilgang.  
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