
Lähimaksuraja nousee 50 euroon – Nordean kortit heti toimintavalmiina

Lähimaksamisen suosio kasvaa jatkuvasti. Asiakkaat voivat hyödyntää lähimaksun vaivattomuutta nykyistä useammin, kun
lähimaksun rajaa nostetaan 25 eurosta 50 euroon perjantaina 12.4.2019. Maksurajan korotus on asiakkaiden ja kauppiaiden
toivoma muutos.

- Tällä hetkellä lähimaksuominaisuus on seitsemässä kymmenestä Nordean maksukortista ja se sisältyy kaikkiin uusiin sekä uusittaviin
kortteihin, kertoo Nordean korteista vastaava johtaja Valtteri Korhonen.

Uusi 50 euron raja tulee automaattisesti voimaan Nordean korteissa 12.4.2019. Muutos ei edellytä asiakkailta toimia. Alkuvaiheessa on
kuitenkin mahdollista, ettei korkeampi lähimaksu onnistu kaikissa paikoissa, koska myös kauppiaiden maksupäätteiden tulee olla päivitettyjä
uuteen rajaan.

Turvallinen tapa maksaa

Nordea toi lähimaksamisen maksukortteihin vuoden 2013 keväällä. Siitä lähtien lähimaksamisen suosio on kasvanut satojen prosenttien
vuosivauhtia. Lähimaksuominaisuuden väärinkäyttö on pysynyt hyvin vähäisenä.

- Lähimaksaminen on helppo ja nopea, mutta ennen kaikkea myös turvallinen tapa maksaa. Tiedossamme ei ole yhtään sellaista tapausta,
jossa kortin tiedot olisi kopioitu julkisuudessakin esitetyillä laiteilla korttipetosten tekemiseksi. Maksutapahtuman yhteydessä ei tarvitse syöttää
PIN-koodia, mikä vähentää tapauksia, joissa PIN-koodia yritetään urkkia olan yli, Korhonen toteaa.

Kortti kulkee mukana myös älylaitteissa

Uusien palveluiden ja teknologisten ominaisuuksien käyttöönotto sekä maksukorteissa että älypuhelimissa on tuonut asiakkaiden valittavaksi
useita erilaisia maksutapoja viime vuosina. Kortti kulkee nykyään mukana älypuhelimessa. Mobiilimaksaminen on kätevä tapa tehdä päivittäiset
ostokset, myös silloin kun lompakko ei ole mukana.

- Älypuhelimella tai esimerkiksi älykellolla tapahtuvan lähimaksamisen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa. Asiakkaidemme
saatavilla olevat Apple Pay ja Google Pay toimivat miljoonissa myymälöissä ympäri maailmaa ja mobiilimaksamisen keinoin lähimaksuja on
pystynyt jo pitkään tekemään millä tahansa summalla, Korhonen kuvailee.

Lue lisää lähimaksurajan noususta nordea.fi -sivuilta.

Lisätietoja:
Valtteri Korhonen p. 050 433 3457
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

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. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja
Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


