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Nem, billig og sikker betalingsløsning:

Swipp lancerer ny, selvstændig app og unik
betalingsløsning med landsdækkende Matassamarbejde
I dag introducerer Swipp en ny selvstændig app og en unik kasseapparatsløsning med helt konkrete
fordele til danske forbrugere og erhvervsdrivende. Den nye Swipp-app kan downloades fra dags
dato, og mange erhvervsdrivende står klar til at introducere Swipps nye betalingsløsning. Allerede
fra i dag tilbyder Matas den helt nye løsning i kædens butikker rundt i hele landet.
9. september 2015 – Swipp præsenterer sin nye, fælles mobilbetalings-app med en intuitiv brugerflade og et
friskt design, som skal erstatte den eksisterende Swipp-løsning, der tidligere har været integreret i
mobilbankerne hos de mere end 70 pengeinstitutter, der står bag Swipp. Swipp præsenterer ligeledes en
unik kasseapparatsløsning til Swipp-betaling med helt konkrette fordele for danske forbrugere og
erhvervsdrivende samtidig med et landsdækkende Matas samarbejde.
Med lanceringen af den nye mobilbetalingsløsning er Swipp klar til at lancere en lang række samarbejder
med nye butikker og kasseapparatsudbydere, som vil hjælpe med at udbrede kendskabet til Swipp og give
danskerne mulighed for at handle uden kort eller penge på lommen.
”Den nye Swipp-app er udviklet i et unikt fællesskab mellem næsten alle Danmarks pengeinstitutter, og det
er vores ambition at blive danskeres foretrukne betalingsmiddel dér, hvor de plejer at handle. Swipp tilbyder
både forbrugere og butikker en moderne mobilbetalingsløsning, som er sikker, nem og billig. Den store fordel
for butikkerne er bl.a., at Swipp giver større sikkerhed for betaling end de fleste andre betalingsløsninger, og
tilbyder forbrugeren en exceptionel høj beløbsgrænse på 10.000 kr. Vi er mange, der har glædet os til at
lancere vores fælles løsning i dag, og vi er stolte af samtidig at kunne præsentere en landsdækkende aftale
med Matas,” siger Martin F. Andersen, adm. direktør i Swipp.
Swipp-betaling i Matas i hele landet
Matas har d. 9. september 2015 som den første af en lang række erhvervsdrivende, integreret Swippbetaling direkte i kasseapparaterne i kædens næsten 300 butikker.
”Vi har konstant fokus på at introducere nyskabelser, der kan bidrage til en endnu bedre oplevelse for
kunderne i Matas. Da vi mærker en stigende interesse for mobilbetaling, vælger vi nu også at tilbyde Swipp i
vores butikker. Swipp er en nem betalingsløsning for både kunder og medarbejdere, og med dette initiativ
understøtter vi samtidig konkurrencen på markedet for betalingsløsninger – en sund konkurrence, som
fremmer innovationskraften, sætter forbrugernes behov i fokus og skaber lavere transaktionsgebyrer for
detailhandelen,” siger Henrik Engberg Johannsen, informations- og miljøchef i Matas.
Swipp og Matas har sammen med leverandøren af kædens kasseapparater, EG Retail, udviklet en teknisk
løsning, så kunderne nu kan betale med Swipp i Matas på tre forskellige måder:





Ekspedienten scanner en QR-kode i Swipp-app´en på kundens telefon, hvorefter kunden godkender.
Kunden får scannet sit ClubMatas-kort i butikken og kasseapparatet anvender det tilknyttede
telefonnummer til at igangsætte Swipp betalingen, hvorefter kunden godkender betalingen i Swippapp´en.
Kunden kan også oplyse sit telefonnummer til ekspedienten, hvorefter kunden godkender betalingen
i Swipp-app’en.
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Enkel app med mange fordele
Den nye Swipp-app har en højere daglig beløbsgrænse end andre løsninger (10.000 kr.). Det giver brugeren
mulighed for at bruge Swipp til at købe flere varer i løbet af dagen eller foretage større indkøb som fx
fladskærms-tv eller en ny cykel. Da det er kundens egen bank, der står bag Swipp, kan kunden også følge
ind- og udgående betalinger og konstant have overblik over sin økonomi. Brugeren kan føle sig tryg ved
sikkerheden, da app’en kræver NemID første gang, man logger på (herefter blot en valgfri firecifret kode).
Brugeren kan med den nye Swipp app nu også anmode andre om penge.
Direkte integration i kasseapparatet
Swipp kan, som i Matas, integreres direkte i butikkernes kasseapparater og understøtter dermed butikkens
eksisterende scannerløsning. Det betyder, at det er enkelt og hurtigt for butiksekspedienterne at lære, og de
erhvervsdrivende undgår at skulle investere i nyt, dedikeret hardware til at understøtte mobilbetalingen, som
ellers ville optage plads på disken. De fleste kasseapparatsystemer er understøttet af den nye
betalingsløsning, og mange flere er på vej. Dermed kan forretninger nemt etablere Swipp-betaling ved blot at
kontakte deres egen leverandør af kasseapparatet og bede dem om at tænde for Swipp-knappen.
Billig og sikker konto-til-konto-løsning
Derudover har butikkerne den fordel, at Swipps konto-til-konto-løsning automatisk tjekker, om der er penge
på kundens konto og derefter flytter pengene over på butikkens konto. Saldokontrollen betyder, at der ikke er
nogen selvrisiko for virksomheden, som der er ved kortbetalinger.
Swipps konto-til-konto-løsning giver også butikkerne mulighed for en bedre likviditet end andre
betalingsløsninger, da pengene flyttes direkte fra kundens konto til butikkens konto uden flere dages
ventetid, som der kan være med kortbetalinger. Samtidig fritager Swipps konto-til-konto-løsning den
erhvervsdrivende for tidskrævende administration og kortgebyrer.

==/ SLUT \==
Yderligere oplysninger om Swipp
Swipp er et selvstændigt selskab stiftet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank,
Sydbank, Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord Bank og Medlemmerne af Lokale
Pengeinstitutter. Samlet står mere end 70 pengeinstitutter landet over bag Swipp. Og alle kunder i disse
banker kan bruge Swipp. Danskere som ikke er kunde i ét af de over 70 pengeinstitutter kan modtage penge
med Swipp ved at registrere sig på swipp.dk og inden længe vil kunderne også få adgang til Swipps nye
app. Swipps ambition er at blive danskernes og virksomhedernes fortrukne betalingsløsning. Ud over alle
landets Matas-butikker er der i dag allerede mere end 10.000 butikker i hele landet, hvor man kan betale ved
at swippe et beløb til butikken.
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