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Swipp klar med Danmarks billigste og sikreste nethandelsbetaling
Fra og med i dag kan danskerne betale med Swipp, når de handler på nettet. Swipp lancerer løsningen
Swipp Erhverv Nethandel, der bliver den billigste og sikreste betalingsløsning for nethandel. Med Swipp
Erhverv Nethandel sikrer netbutikkerne samtidig et hurtigt og enkelt betalingsflow for forbrugerne, da
de med Swipp slipper for den nye to-faktor-verificering, der indføres til efteråret.
Swipp rykker nu ind på nethandelsmarkedet med løsningen Swipp Erhverv Nethandel, der bliver den
billigste og sikreste betalingsløsning til netbutikker, som tilbyder kunderne at betale direkte med mobilen.
- Stadig mere handel foregår online og via mobilen, og derfor vil det være helt naturligt for forbrugerne
også at bruge mobilen som betalingsmiddel frem for at skulle finde sit betalingskort frem, rode med lange
kortnumre og indtaste sikkerhedskoder. Hurtighed og enkelthed er vigtige parametre for at sikre et godt
flow i et netkøb, og derfor har vi store forventninger til, at Swipps nye nethandelsløsning vil være en
gevinst for både forbrugeren og de erhvervsdrivende, siger Martin F. Andersen, adm. direktør hos Swipp.
Kortbetaling besværliggøres af ny regel
En ny EU-regel skal bekæmpe stadig stigende misbrug af betalingskort i forbindelse med nethandel. Det
betyder, at danske netbutikker fra efteråret skal bede kunderne om en ekstra kode, som tilsendes via SMS,
når de shopper for mere end 450 kr. og betaler med Dankort. Den verificering er der dog ikke brug for med
Swipp, fordi brugerens identitet fra start er knyttet til Swipp via NemID.
- Sikkerheden er i top, når man betaler med Swipp, fordi vores løsning er fri for betalingskort. Butikkerne
slipper for, at stjålne betalingskort misbruges til at købe dyre mærkevarer, og forbrugerne slipper for at
angive personlige kortoplysninger, som risikerer at havne i de forkerte hænder og blive misbrugt. Med
Swipp Erhverv Nethandel indtaster man blot sit mobilnummer, godkender betalingen på sin mobil og så
overføres penge direkte fra ens konto til forretningens, siger Martin F. Andersen.
Lave transaktionsomkostninger og garanti for betaling
Swipps løsning uden betalingskort betyder også, at de erhvervsdrivende vil opleve lavere
transaktionsomkostninger og betalingsgaranti ved at integrere Swipp i deres online betalingsflow.
- Swipps infrastruktur uden brug af betalingskort betyder, at transaktionsomkostningerne for butikkerne er
de laveste på markedet. Samtidig kontrolleres kundens saldo automatisk, inden transaktionen
gennemføres, så netbutikken er garanteret, at pengene overføres. Med Swipp Erhverv Nethandel har vi nu
fire forskellige løsninger, som kan dække alle vores erhvervskunders behov, hvad enten de ønsker
kontaktløs betaling, integration i kassesystemet, mobilnummer eller netbetaling, siger Martin F. Andersen.
På nuværende tidspunkt har Swipp indgået aftaler med QuickPay, ePay, AltaPay, Farpay og Kvanto, som er
nogle af de største betalingsformidlere i Danmark. Endvidere er der dialog med flere andre
betalingsformidlere, der overvejer at integrere til Swipp.
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Niels Ralund, adm. direktør for FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel:
- Vi glæder os over, at der nu er flere mobilbetalingsløsninger til netbutikkerne, så forbrugerne får flere
betalingsmuligheder og butikkerne får bedre aftaler. I vores seneste e-handelsanalyse ser vi, at flere og
flere danskere bruger mobilen, når de shopper online, så det er naturligt, at man også kan foretage sin
betaling med mobilen – især når den nye regel for SMS-verificering for betalingskort indføres i løbet af
efteråret.
Henrik Hyltoft, Markedsdirektør for Handel & Transport, Dansk Erhverv
- Dansk Erhverv arbejder for billige og sikre betalingsløsninger. Generelt ser vi en fremtid, hvor stadig flere
betalinger foregår som konto til konto uden fordyrende mellemled. Swipps nye løsning er et skridt i den
retning.
Fakta om Swipp Erhverv Nethandel
For at Swipp Erhverv Nethandel kan fungere i praksis skal brugerne opdatere deres Swipp-app i enten App
Store, Google Play eller Windows Store. Samtidig skal den enkelte webshop have en Swipp Erhverv
Nethandel-aftale, hvilket kræver en konto i et af de 71 pengeinstitutter, der er med i Swipp-samarbejdet.
For at alle kan komme godt fra start med Swipp Erhverv Nethandel er både oprettelse og transaktionsgebyr
UDEN beregning til og med den 31. marts 2017. Derefter koster det 60-90 øre pr. transaktion, hvilket gør
Swipp Erhverv Nethandel til den billigste betalingsløsning for netbutikker pt.
Antal betalinger via Swipp Erhverv Nethandel inden for 12 kalendermåneder
0-19.999
20.000-99.999
100.000-199.999
200.000-399.999
400.000Betalinger op til DKK 50,00 (uanset virksomhedens samlede antal)

Pris pr. betaling
0,90 DKK
0,83 DKK
0,75 DKK
0,68 DKK
0,60 DKK
0,60 DKK

Fakta om Swipp
Swipp er den eneste betalingsløsning, hvor pengene går direkte fra kundens bankkonto og ind på din
virksomheds konto. Det betyder ingen tidskrævende og fordyrende mellemled. Og det sikrer dig unikke
forretningsfordele. Først og fremmest kan der være penge at spare på transaktionsgebyret.
Hvad enten du har en lille butik, driver en stor kæde eller arbejder for en velgørende organisation, tilbyder
Swipp en nem og sikker betalingsløsning, der passer til alle virksomheders behov. Det kan være Swipp
Erhverv Kasseintegration med kontaktløs betaling via Verifones betalingsterminaler eller integration i
butikkens kassesystem, Swipp Erhverv Mobilnummer eller Swipp Erhverv Nethandel.

