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MobilePay ja Verifone yhteistyöhön – mobiilimaksaminen yhä
useamman asiakkaan ja kauppiaan ulottuville
Danske Bankin ja Verifonen uuden pohjoismaisen yhteistyösopimuksen ansioista MobilePay
voidaan ottaa käyttöön maksutapana Pohjoismaiden laajimmassa maksupääteverkossa.
Mobiilimaksamisesta tulee näin aikaisempaa helpompaa niin kaupoille kuin kuluttajillekin.
Tulevaisuudessa MobilePay-käyttäjät voivat maksaa ostoksensa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa
Verifonen maksupäätteillä, joissa on valmius mobiilimaksuille. Yhteistyö tukee MobilePayn nopeaa
kasvua Suomessa, jossa MobilePay-käyttäjämäärät ovat kasvaneet hyvää vauhtia: sovellus on käytössä
jo 370 000 suomalaisella. Kaikkien pankkien asiakkaille tarkoitettu, maksuton MobilePay on saanut
alkukevään ja kesän aikana lähes 100 000 uutta käyttäjää.
Kumppanuussopimuksen ansiosta Verifonen mobiilimaksamista tukevia maksupäätteitä käyttävät
liikkeet voivat käsitellä MobilePay-maksuja ilman uusien maksupäätteiden hankintaa. Lisäksi
mobiilimaksaminen helpottuu maksajien näkökulmasta, kun samoja maksupäätteitä käytetään sekä
mobiili että korttimaksamiseen.
Verifone on Pohjoismaiden suurin maksupäätteiden toimittaja 60 prosentin markkinaosuudellaan, ja
sen päätteitä on käytössä yhteensä noin 400 000. Maailmanlaajuisesti Verifonen maksupäätteitä on
käytössä noin 29 miljoonaa.
- Asiakkaamme ovat yrityksiä, joilta kuluttajat vaativat mobiilimaksumahdollisuutta. Voimme nyt
vastata tähän kysyntään, mikä ilahduttaa kauppiaita. MobilePayn ja Verifonen yhteistyö mahdollistaa
kauppiaille helpon ja nopean tavan vastaanottaa mobiilimaksuja, sanoo Verifone Finland Oy:n
toimitusjohtaja Martin Gutekunst.
Kumppanuus tukee MobilePayn käytön kasvua Suomessa
Danske Bankin MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtajan Anniina Heinosen mukaan Verifone
on maksupäätteiden selvä markkinajohtaja sekä kattavuuden että innovaatioiden osalta. Lisäksi
Verifonella on realistinen tavoite toimittaa kauppoihin kattavat infrastruktuuriratkaisut, jotka
mahdollistavat kaiken tyyppiset maksut.

- Verifonen ratkaisu tekee MobilePay-maksamisesta entistäkin helpompaa, ja uskon yhteistyön lisäävän
MobilePayn käyttöä Suomessa. Kauppojen kannalta merkittävin hyöty on mahdollisuus käsitellä
kaikkia maksutapoja samalla maksupäätteellä, sanoo Heinonen.
Mobiilimaksut toimivat Bluetooth-sirulla
Verifonen maksupäätteet pystyvät käsittelemään MobilePay-maksuja Verifonen toimittaman
Bluetooth-sirun avulla. Toiminnosta veloitetaan joko pieni kuukausittainen lisämaksu, tai se
sisällytetään kauppiaan ja Verifonen palvelusopimukseen. Liikkeellä on myös oltava kauppiassopimus
Danske Bankin kanssa.
Kehityshanke maksupäätteiden käyttöönottamiseksi on jo käynnissä. Verifone ja Danske Bank uskovat,
että ensimmäiset kauppiaat voivat ottaa maksutavan käyttöön Suomessa vuoden 2017 puolella.
MobilePay-yritysratkaisun maksutavat pähkinänkuoressa
-

Lähimaksu otettiin ensimmäisenä käyttöön toukokuussa 2016 vaasalaisessa Fondisravintolapalveluyrityksessä.
Mobiilimaksuominaisuuden otti ensimmäisenä käyttöön kesäkuussa 2016 Pizza-online.fi.
Verkkokaupan maksuratkaisu otettiin elokuussa käyttöön kuudessa suositussa
verkkokaupassa.
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Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle,
yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen
avulla. Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, ja haluamme tuottaa
pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme. Danske Bank Oyj on
osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. www.danskebank.fi
Verifone Finland Oy on johtava maksupäätteiden sekä verkkomaksamisen ja niihin liittyvien oheislaitteiden ja
palveluiden toimittaja. Yhtiö tarjoaa sähköisen maksamisen ratkaisuja erilaisiin ympäristöihin, pienistä
lähikaupoista aina suuriin kansainvälisiin ketjuyrityksiin.www.verifone.fi

