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SEB:stä MobilePayn ensimmäinen kumppanipankki Suomessa
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) on aloittanut MobilePayn kanssa yhteistyön Suomessa.
MobilePay on kaikille pankeille avoin mobiilimaksamissovellus, joka toimii pian itsenäisenä yhtiönä.
SEB alkaa tarjota MobilePay-maksuratkaisua yritysasiakkailleen myös Suomessa. Kumppanuus takaa
sujuvan mobiilimaksupalvelun SEB:n yritysasiakkaille ja mahdollistaa uusien mobiilipalveluiden
kehittämisen yrityksille yhdessä MobilePayn kanssa.
”Mobiilimaksamisesta on tulossa laajasti käytetty maksutapa, joka täydentää perinteistä
korttimaksamista. Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä MobilePayn kanssa, koska voimme tarjota
yritysasiakkaillemme käyttäjäystävällisimmän, innovatiivisimman ja tehokkaimman
mobiilimaksuratkaisun Suomessa”, sanoo SEB:n Mikko Sola, Transactions Services -yksikön johtaja
Suomessa.
MobilePaysta itsenäinen tytäryhtiö
MobilePay on Danske Bankin omistama maksusovellus, mutta MobilePay-liiketoiminta on tarkoitus
siirtää omaan tytäryritykseen myös Suomessa. Tanskassa MobilePay toimii jo omana yhtiönään. Näin
MobilePay on neutraali ja läpinäkyvä kumppani kaikille pankeille myös Suomessa.
”Tanskassa noin 60 eri pankkia on mukana MobilePayssa. Ratkaisua käyttää 90 prosenttia
tanskalaisista sekä jo 60 000 yritystä. Ratkaisulla tehdään Tanskassa yhteensä 230 miljoonaa
rahansiirtoa tänä vuonna. Tavoittelemme tällaista asemaa myös Suomessa. Toivotamme SEB:n
lämpimästi tervetulleeksi mukaan ensimmäisenä kumppanipankkina Suomessa. Kumppanuus tukee
kunnianhimoista tavoitettamme olla jatkossakin suosituin suomalainen mobiilimaksamisratkaisu”,
MobilePayn Noona Puusniekka sanoo.
Danske Bank kertoi lokakuussa 2016 avaavansa MobilePay-mobiilimaksusovelluksen kaikkien
kiinnostuneiden pohjoismaisten pankkien käyttöön. Yhteistyömallin tavoitteena on kehittää
MobilePaysta entistäkin parempi mobiilimaksualusta sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
MobilePay on jatkossakin ilmainen henkilöasiakkaille, ja se on kaikkien pankkien asiakkaiden
käytettävissä. Vuonna 2017 MobilePaylla siirrettiin yli 100 miljoonaa euroa Suomessa. Noin 12
prosenttia MobilePaylla tehtävistä maksutapahtumista on kuluttajien maksuja yrityksille.
MobilePay Suomessa
•

Sovellus on ladattu yli 700 000 kertaa. Latauksissa 95 prosentin kasvu vuoden 2017 aikana.

•

MobilePayllä maksujen hyväksyminen onnistuu omalta puhelimelta jo yli 10 000
verkkokaupassa ja yli 2000 kivijalkatoimipisteessä.

•

Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu MobilePay MyShop-ratkaisu ei edellytä yritykseltä
laite- tai järjestelmäinvestointeja.
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SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Toimintaamme ohjaa vahva usko siihen, että yrittäjähenkisyys ja
luovuus ovat avaintekijöitä paremman maailman rakentamisessa. SEB tarjoaa Ruotsissa ja Baltian maissa
finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Suomessa, Tanskassa,
Norjassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa pankki on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden
palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. SEB toimii noin 20 maassa maailmanlaajuisesti, mikä kuvastaa sen
liiketoiminnan kansainvälistä luonnetta. 31. joulukuuta 2017 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2 560 miljardia Ruotsin
kruunua sijoituskannan ollessa 1 830 miljardia Ruotsin kruunua. Konsernilla on noin 15 000 työntekijää. Lisätietoja SEBkonsernista osoitteessa http://www.sebgroup.com
Suomessa SEB:llä työskentelee 320 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja
korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi
MobilePay on Suomen johtava mobiilimaksamisen ratkaisu, jonka on ladannut jo 800 000 suomalaista. MobilePay toimii kaikissa
yleisimmissä älypuhelimissa. MobilePay on kaikkien pankkien asiakkaille avoin maksuton mobiilimaksusovellus, joka mahdollistaa
kuluttajien väliset siirrot, verkkokauppamaksut, maksut kaupoissa pienistä liikkeistä suuriin ketjuihin, erillisten sovellusten välillä ja
toistuvien maksujen hyväksymisen.

