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Benyt vores webtjenste
Card Services Access er vores gratis webtjeneste, der gør hverdagen lettere for dig
som har kortindløsning hos Swedbank Card Services. Administrer korttransaktioner
på en effektiv og smidig måde.
Det er enkelt at komme i gang og enkelt at bruge,
du får:
• Fuld kontrol og overblik over
korttransaktionerne
• Enkelt at søge efter transaktioner eller
dokumenter
Vi tilbyder flere login-metoder du kan vælge:
•
•
•
•

Nøgleviser
Nøglekort
Nøglefil
Nøglefil med USB-stick

Du kan kontakte kundeservice for at få yderligere
oplysninger om Access.
For at få adgang til Access skal du indgå en
tillægsaftale som du finder på vores hjemmeside;
www.swedbank.dk/cardservices.

Vi har åbent hele sommeren!
Som altid har vores kundeservice åbent hele sommeren, hvis I har brug for hjælp eller har spørgsmål
til kortindløsning.
Hverdage kl. 8-20
Weekend kl. 9-19

Kontakt

cardservices.support@swedbank.dk
70 300 123.

Salg af NETS
Den danske betalingsleverandør Nets, som blandt andet varetager Dankortet, fik
nye ejere den 24 marts i år. Interessenterne var mange og ligeså budene, men til
sidst fik Nets sine nye ejere; Advent International, Bain Capital og pensionsfonden
ATP. De to førstnævnte er professionelle investerings virksomheder eller så kaldte
placeringsfonde og ATP er en dansk pensionsfond.

Nets historie
Nets, i den nuværende form, blev grundlagt i år
2010 via en sammenlægning af norske Nordito
(moderselskab til BBS og Teller) og danske PBS.
I 2012 erhvervede Nets den finske betalingsvirksomhed Luttokunta. Ejerne bestod af 186 banker,
først og fremmest danske og norske banker hvor
Nordea og Danske Bank stod som to storejere.
Mange af jer kender sikkert også til indløseren
Teller som er et datterselskab til Nets-koncerne

Virksomheder som har kortindløsning hos
Swedbank Card Services bliver ikke påvirket af
salget, ligeledes er der ikke nogle ændringer i
konkurrencen indløserne imellem. Angående Nets
fremtidige udvikling, kan vi kun vente og se.

Hvilke konsekvenser får salget af Nets for
Dankortet og Nets fremtidige udvikling?
Jan-Olof Brunila som er ansvarlig for strategisk
kortudvikling i Swedbank Cards spår at Nets
kommer til at blive mere kommersielt. Han
fortæller at Advent International og Bain Capital
er dygtige til at opnå gode afkast og har som mål
at Nets skal vokse.
Dankortet er ikke, og kommer ikke til at blive
påvirket af salget, fortæller Jan-Olof. Hvad angår
Teller er det stadig uvist hvad de nye ejere ser
som mest lønsomt. Et alternativ er at Nets vil
rendyrke sin virksomhed og udelukkende operere
som processor. I så fald vil et salg af Teller til
WordPay, som er Europas største indløser, være
et alternativ. Advent International og Bain Capital
blev ejere af WordPay i 2010. Disse to virksomheder, Advent International og Bain Capital,
er erfarne og professionelle investorer i infrastrukturvirksomheder, som netop Nets er og har
adskillige betalingsleverandører i verden.

Swedbank Card Services ønsker alle en
god sommer.
Ved spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte vores kundeservice på 70 300 123, cardservices.support@swedbank.dk.
I kan også finde mere information på www.swedbank.dk/cardservices.

