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indtaster den firecifrede
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Swipp-app

Indsamlingen
modtager beløbet
på sin konto

Sådan kommer du i gang
For at oprette en aftale om Swipp Erhverv Indsamling skal du kontakte dit pengeinstitut.
Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Swipp Erhvervssupport.
Skriv til kundeservice@swipp.dk eller ring på 70 30 19 29. Åbningstider: Mandag-fredag
kl. 8-20, lørdag-søndag kl. 11-17.

Hvem står bag Swipp?
Swipp er et selvstændigt selskab ejet af Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank, Sydbank,
Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord Bank og medlemmer af Lokale Penge
institutter. Således står alle danske pengeinstitutter (på nær Danske Bank og nogle få
mindre pengeinstitutter) samlet bag Swipp.

Modtag bidrag
med Swipp

Den nemme, sikre og billige løsning
til indsamlinger
Swipp er en nem og sikker løsning - og så er den tilmed billig. Med Swipp Erhverv Indsamling giver du bidragsydere mulighed for at overføre penge med mobilen i forbindelse
med indsamling. Swipp er et moderne alternativ til girokort, SMS-donationer, betalingskort
og kontanter. Både for dig og dem, der støtter din sag.

Unik overførsel direkte fra bankkonto til bankkonto
Med Swipp går pengene direkte fra bidragsyderens bankkonto og ind på indsamlingens
konto. Det betyder ingen tidskrævende og fordyrende mellemled eller kompromittering
af sikkerheden.

Sådan fungerer det
Bidragsyderen sender via Swipp-appen sit bidrag til en firecifret indsamlingskode dedikeret
til din indsamling. Når bidragsyderen har bekræftet donationen i Swipp-appen, overføres
beløbet med det samme til indsamlingens konto. Du kan følge indbetalingerne i netbanken.

Hvad kræver det?
For at modtage donationer via Swipp Erhverv Indsamling, skal du sørge for:
- at have de nødvendige tilladelser fra Indsamlingsnævnet
- at indsamlingen har en konto i det pengeinstitut, du indgår aftalen med
Du kan indgå aftale om indsamling via én eller flere firecifrede koder. Har du flere end
én firecifret kode, kan du vælge, om donationerne skal gå ind på den samme konto eller
på hver sin. Du aftaler sammen med dit pengeinstitut, hvilken/hvilke firecifrede koder,
indsamlingen kan benytte.

Hvem kan donere via Swipp?
Alle bidragsydere, som har downloadet Swipp-appen, kan donere penge med Swipp.
Selvom Swipp for Danske Bank-kunder er baseret på et betalingskort frem for overførsler
direkte fra konto-til-konto, vil du som forretningsdrivende opleve de samme fordele. Den
eneste forskel er, at den daglige beløbsgrænse for Danske Bank-kunderne er 10.000 kr.
i modsætning til de 50.000 kr., som Swipp-brugere normalt kan overføre.

Fordele for dig og din indsamling
•

Pengene er på indsamlingens konto med det samme

•

Saldokontrol i betalingsøjeblikket giver sikkerhed for donationen

•

 wipp-donationer sparer indsamlingen for bøvl med håndtering af kontanter
S
og kort

•

 wipp er en sikker løsning, og den enkelte bidragsyder er verificeret med
S
NemID

•

 ftalen laves med det pengeinstitut, du i forvejen er tilknyttet. Det kræver
A
altså, at du har konto i et pengeinstitut, der tilbyder Swipp

•

•

•

 ver bidragsyder kan swippe helt op til 50.000 kr. pr. dag, dog max op til
H
10.000 kr. for bidragsydere der er kunder i et pengeinstitut, der ikke er med
i Swipp-samarbejdet
 er er ingen begrænsninger på, hvor mange penge indsamlingen totalt set kan
D
modtage med Swipp
Du imødekommer bidragsydernes mobile købsadfærd

Fordele for dine bidragsydere
•

Bidragsyderne slipper for bøvl med kontanter, girokort og betalingskort

•

Danskerne har altid mobilen på sig

•

Alle kan bidrage med Swipp - anset hvilket pengeinsitut kunden har

•

Transaktioner krypteres, og der foretages saldokontrol

•

Bidragsyder vælger selv det beløb, der ønskes doneret

•

Bidragsyder vælger selv hvilken konto, der skal doneres fra

