
 

 

 

 
 

                     Lehdistötiedote 30.9.2016 
 

 

MobilePay ja maksuratkaisujen kokonaistarjoaja Bambora yhteistyöhön – 

entistä sujuvampaa maksamista kauppiaille ja kuluttajille  

 

Danske Bank ja Bambora ovat sopineet kumppanuudesta, jonka tavoitteena on rakentaa 

avoin ja parempi maksuekosysteemi sekä yrityksille että käyttäjille. Pohjoismaiset yritykset 

voivat jatkossa integroida MobilePayn suoraan Bamboran toimittamiin maksupäätteisiin.    

 

Danske Bank on solminut Bamboran kanssa Pohjoismaat kattavan sopimuksen kansainvälisten 

MobilePay-korttimaksujen välittämisestä. Sopimus tulee välittömästi voimaan Suomessa ja 

Norjassa sekä vuodenvaihteessa myös Tanskassa. Bambora on yksi Pohjoismaiden suurimmista 

maksunvälittäjistä.  

 

Osapuolet ovat samalla tehneet pohjoismaisen sopimuksen, jotta MobilePay-käyttäjät voivat 

maksaa mobiilisti Bamboran toimittamilla ja lähimaksuominaisuudella varustetuilla 

maksupäätteillä. Näitä maksupäätteitä käyttävät myymälät voivat keväästä 2017 alkaen käsitellä 

MobilePay-maksuja ilman erillisten laitteiden asentamista kassalinjoihin. 

 

”Bamboran ja Danske Bankin yhteinen tavoite on luoda avoin ja käyttäjäystävällinen 

maksuekosysteemi pohjoismaisille yrityksille ja käyttäjille. Bamboran toimiessa MobilePay-

maksujen välittäjänä ja MobilePay-palvelun laajentuessa joustavien maksupäätteiden myötä 

voimme taata pohjoismaisille asiakkaille avoimen ja kustannustehokkaan maksujärjestelmän ja 

vapaan kilpailun”, sanoo Danske Bankin MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtaja Anniina 

Heinonen. 

 

Sopimus kattaa 50 miljoonaa maksutapahtumaa vuodessa. Bambora odottaa, että sopimus tukee jo 

nyt kasvussa olevaa myyntiä ja laajentumista erityisesti Tanskassa mutta myös Suomessa ja 

Norjassa. 

 

”Olemme erittäin tyytyväisiä MobilePay-kumppanuuteen Danske Bankin kanssa. Voimme yhdessä 

olla johtavia toimijoita digitaalisten mobiilimaksuratkaisujen innovaatioissa Pohjoismaissa. 

Myymälöillä ja kauppiailla on suuri tarve käyttäjälähtöisille ratkaisuille ja avoimelle 

maksuarkkitehtuurille. Se on yhteinen pyrkimyksemme”, sanoo Bamboran toimitusjohtaja Johan 

Tjärnberg. 

 

Yhteistyö Bamboran kanssa antaa MobilePayn käyttäjille monia etuja 

 MobilePay käyttäjät saavat Bamboran korttitilityspalvelun avulla paremman yleiskuvan 

liiketoimistaan määritetyllä tiliotetiedotteella missä ja milloin tapahtuma on tapahtunut.  

Liiketapahtuma luokitellaan sen lisäksi maksun paikan mukaan, kuten ravintola, urheilukauppa, 

jne. 



 

 

 

 MobilePay leviää tuhansille uusille jälleenmyyjille Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. 

 MobilePay tulee keväällä 2017 olemaan täysin integroitu maksupäätteisiin, mikä yksinkertaistaa 

maksutapahtumaa sekä kauppiaille että loppukäyttäjille. 

 MobilePay tulee olemaan osa avointa ekosysteemiä, joka on sekä kustannustehokas että 

käyttäjäystävällinen ja helpottaa pienten kauppiaiden mobiilimaksamisen aloittamista. 

 Bambora tarjoaa jo nyt verkkokauppiaille mahdollisuutta käyttää MobilePayta verkkokaupassa, 

tätä tullaan laajentamaan tulevaisuudessa. 

 Bambora ja Danske Bank näkevät suuria mahdollisuuksia kehittää yhdessä uusia innovatiivisia 

ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat ja parantavat maksutapahtumia sekä kauppiaille että 

kuluttajille tulevaisuudessa. 

 

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:  

Anniina Heinonen, MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtaja, Danske Bank Suomi, 

puh. 050 422 3122 

 

Claes Nyströmer, Bambora, +46 703 41 46 49 

 

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  

 

Bambora auttaa kauppiaita kehittymään ja kasvamaan. Bambora auttaa yksinkertaisilla 

maksutuotteilla seuraamaan helpommin päivittäisiä maksutapahtumia - verkossa, kaupoissa, ja 

mobiilissa. 

 

Bambora perustettiin vuonna 2015 ja on useiden yritysten sulautuma, joilla on laaja kokemus 

maksupalvelualalta. Bambora käsittelee maksuja 64 markkina-alueella, 45 miljardin euron arvosta 

vuodessa. Bamboralla on yli 600 työntekijää ja toimistoja 13 maassa ympäri maailmaa 

 

Lisätietoja osoitteesta www.bambora.com  

 

http://www.danskebank.fi/
http://www.bambora.com/

