Swipp Erhverv Mobilnummer

Swipp Erhverv Mobilnummer
trin-for-trin

100,-

OK

12 34 56 78

Din kunde indtaster
din virksomheds
mobilnummer i sin
Swipp-app.

Kunden indtaster
herefter beløb og
godkender betalingen
på sin smartphone.

Du får en sms, som
bekræfter at beløbet
overføres til din
erhvervskonto.

Sådan kommer du i gang
Du kan læse mere om Swipp på swipp.dk/erhverv
For at oprette en Swipp Erhverv Mobilnummer-aftale kræver det, at du har en mobiltelefon,
der kan modtage sms’er, og at du kontakter din bankrådgiver, som vil hjælpe dig godt i gang.

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 Pengeinstitutter. Således står alle danske pengeinstitutter (på nær Danske Bank og nogle få
mindre pengeinstitutter) samlet bag Swipp.

Få betaling
med Swipp

Den nemme, sikre og billige betalingsløsning
Med Swipp Erhverv Mobilnummer giver du dine kunder mulighed for at betale med mobilen
i din butik, virksomhed, forening, idrætsklub etc. Swipp er en nem, sikker betalingsløsning og tilmed markedets billigste. Swipp er et moderne alternativ til betalingskort og
kontanter. Både for dig og dine kunder. Swipp er god forretning og god service.

Unik overførsel direkte fra bankkonto til bankkonto
Swipp er den eneste betalingsløsning, hvor pengene går direkte fra kundens bankkonto
og ind på virksomhedens konto. Det betyder ingen tidskrævende og fordyrende
mellemled eller kompromittering af sikkerheden. Og det giver unikke forretningsfordele.
Først og fremmest er der penge at spare på transaktionsgebyret med den direkte
kontooverførsel.

Sådan fungerer det
Din kunde skal være tilmeldt Swipp. Ved betaling indtaster kunden beløbet på sin
smartphone og swipper det til din virksomheds mobilnummer. Kunden kan notere
fx et fakturanummer på betalingen. Du får en sms, der bekræfter, at betalingen er
sendt af sted og ikke kan trækkes tilbage. Pengene overføres til din virksomheds
konto med det samme.

Fordele for din forretning
•

Pengene er på virksomhedens konto med det samme, og det styrker likviditeten

•

Ingen selvrisiko: Saldokontrol i betalingsøjeblikket giver sikkerhed
for betalingen

•

Betaling med Swipp sparer dig for bøvl med håndtering af kontanter

•

Swipp er en sikker løsning, og den enkelte kunde er verificeret med 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.

•

 øj beløbsgrænse: Hver kunde kan swippe helt op til 50.000 kr. pr. dag, dog max op
H
til 10.000 kr. for kunder i et pengeinstitut, der ikke er med i Swipp-samarbejdet

•

 er er ingen begrænsninger på, hvor mange penge du totalt set kan modtage
D
med Swipp pr. dag

Hvad kræver det?
For at tilbyde Swipp som betalingsmulighed skal din virksomhed have en mobiltelefon,
der kan modtage sms’er. Desuden skal din virksomhed have en konto i et pengeinstitut,
der understøtter Swipp.

Du kan modtage betaling på flere mobilnumre
Betalinger med Swipp går ind på den konto, du angiver, når du tilmelder din virksomhed
i dit pengeinstitut. Det er muligt at tilmelde flere numre til Swipp, og du vælger selv
hvilken konto, hvert enkelt mobilnummer skal overføre penge til. Du kan ikke anvende
det samme nummer til en privat Swipp-aftale og en Swipp Erhverv Mobilnummer-aftale.

Beløbsgrænser
Hver kunde kan betale op til 50.000 kr. om dagen med Swipp, medmindre kunden selv
har valgt en lavere beløbsgrænse. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange penge
du totalt set kan modtage med Swipp pr. dag. Du kan se pengene på din konto allerede
få sekunder efter overførslen.

Hvem kan betale med Swipp?
Alle kunder, som har downloadet Swipp-appen, kan betale 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 dine kunder
•

Kunden slipper for at tage kontanter eller kort frem, når der skal betales

•

Danskerne har altid mobilen på sig – også på løbeturen

•

Alle kan betale med Swipp - uanset hvilket pengeinsitut kunden har

•

Transaktioner krypteres, og der foretages saldokontrol

•

Din virksomhed imødekommer kundernes mobile købsadfærd

•

Swipp er en sikker betalingsløsning, som også beskyttes af koden på mobilen

•

Den direkte kontooverførsel sikrer lave transaktionsomkostninger

•

Kunden er identificeret med NemID ved tilmelding til Swipp

