
Nå kommer Dankort på MobilePay Online
DIBS og Danske Bank kunngjør i dag at løsningen MobilePay Online forsterkes markant, fra i dag er Dankortet tilgjengelig i
løsningen.

Mobil e-handel i Danmark har fått en sterk start, for syv uker siden åpnet Danske bank i samarbeid med DIBS for at alle danske nettbutikker
kunne tilby den populære betalingsmåten MobilePay som mobil betalingsløsning for handel på nettet. Allerede nå har over 300 nettbutikker
koblet seg på løsningen.

Fra i dag forsterkes MobilePay ytterligere, fra i dag er det mulig å benytte danskenes favorittkort, Dankortet. Hittil har løsningen kun vært åpen
for bruk av internasjonale betalingskort.

-«Dankortets tilgjengelighet er et stort skritt fremover. Nå er alle muligheter åpne for at e-handel via MobilePay kan bli den raske og enkle
løsningen til danskene, som vi har ønsket å skape,» sier Mark Wraa-Hansen, MobilePay-divisjonen, Danske Bank.

DIBS, Nordens største leverandør av enkle og sikre betalingsløsninger, betrakter Dankortets tilgjengelighet som helt avgjørende. DIBS og
Danske Bank har arbeidet med MobilePay Online i over et år, dette samarbeidet har blant annet bestått av utvikling av løsningen og en lengre
testfase sammen med en rekke utvalgte DIBS-kunder.

-«Vi er svært glade for at vi fra i dag kan tilby bruk av Dankort sammen med MobilePay Online, våre kunder og partnere er overbeviste om at
MobilePay kan bidra til å øke mobilhandelen i Danmark. Med Dankortets tilgjengelighet kommer det til å bli enda mer attraktivt for nettbutikker
å koble seg på løsningen. Vi er stolte av at vi står bak betalingsløsningen til MobilePay Online,» sier Henrik Begby Andersen, daglig leder,
DIBS Norge.

Les mer om MobilePay Online her: www.dibs.no/mobilepay-no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Begby Andersen, Daglig leder DIBS Norge.

E-post: henrik.andersen@dibs.no. Telefon: +47 98 08 66 66.

Om MobilePay:

MobilePay benyttes i dag av omtrent 2 millioner danske forbrukere for å overføre penger mellom privatpersoner og for å handle i fysiske
butikker. Med MobilePay Online kan nå nettbutikker som selger på det danske markedet også tilby den populære betalingsmåten for kjøp via
nettet.

Om DIBS:

DIBS tilbyr Nordens største utvalg av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet. Vi startet i 1998 og var da pionerer innen betalinger på
nettet – i dag er vi ledende i Norden. Vi var først med å nå en milliard transaksjoner og har i dag over 15 000 nettbutikker med en årlig
salgsverdi på over 100 milliarder kroner. 


