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MobilePay prioriterer brugervenlighed over mobilt dankort 

 

Danske Bank vil gennem MobilePay arbejde for en transparent og åben betalings-

infrastruktur baseret på fri konkurrence og butiksterminaler, som kan håndtere alle 

betalinger. Banken takker derfor nej til at lægge det mobile dankort i MobilePay på grund af 

udfordringer med brugervenlighed, tilgængelighed og fremtidig innovation. Banken 

understreger samtidig sin fortsatte opbakning til dankortet.  

 

Efter et langt forhandlingsforløb er Danske Bank og Nets endt med at konkludere, at man ikke kan 

blive enige om en model for at lægge det mobile dankort ind i MobilePay appen. Banken vurderer, 

at en accept af det mobile dankort vil komplicere mange brugeres oplevelse ved at bruge MobilePay 

og begrænse løsningens innovation og udvikling. 

 

 Udvikling af anvendelsen af den nye dankort-version skal godkendes af Nets, så den 

innovationskraft og brugerinvolvering, som MobilePay er kendt for, vil blive tilsidesat. 

 Tilgængeligheden vil blive svækket af en tung proces, når 2,6 millioner MobilePay-

dankortbrugere igen skal tilmelde deres dankort i appen.  

 En stor andel unge MobilePay-brugere har ikke et dankort og kan derfor ikke altid få adgang 

til at betale i butikker 

 Det mobile dankort understøtter kun en funktion ud af de mange funktioner, som findes i 

MobilePay, nemlig de fysiske butikker.  

 Det er en udfordring, at det mobile dankort indebærer forskellige betalingsmetoder 

afhængigt af beløbsstørrelse og terminaltype.  

”Med MobilePay har vi skabt en løsning, som brugerne er meget glade for. Vi har bygget et enkelt, 

brugervenligt og effektivt produkt, som vi gerne vil værne om. Samtidig ønsker vi sammen med 

MobilePays partnerbanker at have kontrol over løsningen og den videre udvikling i fremtiden,” 

siger bankdirektør i Danske Bank, Jesper Nielsen.  

 

Danske Bank bakker fortsat op om dankortet 

Han understreger, at Danske Bank fortsat bakker op bag dankortet og uændret betragter Nets som 

en vigtig strategisk samarbejdspartner på en række områder. Banken fortsætter også med at udstede 

det fysiske dankort til sine kunder, ligesom den vil udstede det mobile dankort til dem. Dermed kan 

kunderne vælge at benytte det mobile dankort i en anden elektronisk pengepung, hvis de ønsker. I 

forvejen ligger der over 2,6 mio. VisaDankort i MobilePay ud af knap 4,1 mio. kort. 

 

”Det mobile dankort og MobilePay går nu to forskellige veje. MobilePay vil understøtte en 

transparent og åben betalingsinfrastruktur i Danmark og Norden med fri konkurrence baseret på 

betalingsterminaler, som kan klare alle slags betalinger og telefoner. Vi tror, at de erhvervsdrivende 



 

 

og brugerne i fremtiden vil vælge de løsninger, som bedst kombinerer brugervenlighed, effektivitet 

og konkurrencedygtige priser. Og vi tror, MobilePay vil kunne opfylde disse behov,” siger Jesper 

Nielsen. 

 

MobilePay udvikler lynbetalinger til butikkerne 

Han fremhæver, at MobilePay allerede er i fuld gang med at udvikle en række løsninger, heriblandt 

en løsning, hvor brugerne end ikke behøver logge på telefonen eller appen, når de betaler indkøb for 

beløb op til få hundrede kroner. Det kommer til at ske gennem den effektive konto-til-konto 

struktur, som er under etablering på tværs af MobilePays partnerbanker. Målet er, at brugerne og de 

erhvervsdrivende får en problemløs, effektiv og ensartet betalingsoplevelse. 

 

”Sammen med brugerne har vi udviklet en meget omfattende palette af mobile betalingsfunktioner. 

Med de nye partnerbanker kan vi skrue yderligere op for innovationen i MobilePay og tilpasse 

vores priser, så de bliver endnu mere konkurrencedygtige overfor alle typer erhvervskunder. Vi ser 

lyst på fremtiden og byder alle velkomne til at deltage i den videre udvikling af MobilePay,” siger 

Jesper Nielsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker interviews eller yderligere information  

Peter Kjærgaard, presseafdelingen, Danske Bank, mobil 25 42 42 02 

MobilePay fakta 

 MobilePay har 3,3 millioner brugere i Danmark, 3,8 millioner på nordisk plan 

 MobilePays ambition er uændret at blive den førende danske og nordiske 

mobilbetalingsløsning baseret på samarbejde med partnerbanker i Danmark, Norge og 

Finland 

 Over 40.000 fysiske og online butikker benytter i dag MobilePay, og tallet vokser med 

over 50 om dagen 

 I 2016 passerede MobilePay 170 millioner transaktioner svarende til en omsætning på 43 

mia. kr. Erhvervstransaktionerne er vokset til nu at udgøre 25% af de løbende 

transaktioner 

 


