
BankAxept i en ny 
digital virkelighet



1.6 milliarder transaksjoner

8,5 millioner kort

8 / 10 kortbetalinger i butikk



Brukeropplevelsen av å betale 
med BankAxept-kortet i dag er en 
suksesshistorie.

Det er enkelt, forutsigbart og 
effektivt.

Butikken vil bare vite at kunden 
kan betale. Kunden vil vite 
hvordan hun skal betale.



Teknologi forandrer
betalingsvanene våre.

Brukere forventer at 
betaling er enkelt, 
trygt og tilgjengelig.



«BankAxept skal 
være tilgjengelig der 
betalingsøyeblikkene 
oppstår»



Hva gjør BankAxept?

Videreutvikler produktporteføljen i et 
betalingsmarked i stadig raskere 
endringer:
- Kontaktløs kort og mobil
- Tilgjengelig i betalingsapper (Vipps 

og Mobilepay)
- Bygger en robust plattform / 

infrastruktur som kan levere 
betalinger inn i alle typer tjenester i 
fremtiden.



«BankAxept står for standarder og 
regler som gjør betaling sikkert»



Hva gjør BankAxept?
- Sørger for at nye betalingsprodukter er 

bygget på et tydelig regelverk mellom 
betaler og mottaker.

- Setter tekniske standarder til hvordan 
betalingsinstrumenter skal brukes, 
dette gir lavere kostnader og større 
sikkerhet.



«BankAxept skal fortsatt 
være det mest effektive 
betalingssystemet i Norge»



Hva gjør BankAxept?
Videreutvikler teknisk plattform for å sikre 
fortsatt effektiv drift.
- Sikrer lav kostnad for alle i verdikjeden 

gjennom tydelige regler og sikre tekniske 
løsninger.

- Innfører en forretningsmodell som sikrer 
langsiktig effektiv drift og 
videreutvikling.



Tilgjengelig SikkertEffektivt
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Hva gjør BankAxept? 

Første kontaktløse 
transaksjon 18.10.2016

Plattform for 
nettbetaling og ePOS

Plattform for mobile 
kontaktløse betalinger
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ID og sikkerhet er 
nøkkelen til betaling
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Kundeidentifikasjon
BankAxept kort

Chip og PIN er kundeID’en

Kundeidentifikasjon ID-baserte 
konto-til-konto betalinger

Sikker kundeidentifikasjon
Secure Customer Authentication (PSD2)



Kunnskap, samarbeid 
og deling: 

www.thefintechbrief.no



MEDLEMSMØTER & ”ROUND TABLE” STUDIETURER

INTERNATIONAL EVENTS SAMARBEID - INTRAPRENØRER

Nordic Finance Innovation - Nordens største executive nettverk



Takk for 
oppmerksomheten!
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