TILSLUTNINGEN TIL KONTANTEN FORTSÆTTER
KONTANTEN
Samarbejdet
udvides med
endnu et
pengeinstitut

KONTANTEN-konceptet fortsætter med at ekspandere
Både store og små pengeinstitutter kan se fordelene ved at tilslutte sig
Nokas’ KONTANTEN-koncept. Senest har Den Jyske Sparekasse indgået aftale med Nokas om at tilslutte sig KONTANTEN med virkning fra 15. oktober
2019.
I 2019 har foreløbigt fire pengeinstitutter tilsluttet sig KONTANTEN og der
er flere pengeinstitutter på vej. Det betyder, at KONTANTEN nu har
tilslutning fra Danske Andelskassers Bank, Den Jyske Sparekasse, Fynske
Bank, Handelsbanken, Nykredit, Spar Nord Bank og Totalbanken.
”Den store interesse for KONTANTEN viser, at vi har ramt markedet med
det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt”, udtaler Nokas´ Vice CEO
Anders Gaba.
Frigør pengeinstitutterne fra at håndtere kontanter
Udviklingen har medført, at kontanthåndtering ikke længere er et
kerneforretningsområde for pengeinstitutter. Kontanthåndtering for det
enkelte pengeinstitut er omkostningstungt, hvorfor konsolidering og
optimering er løsningen på at holde omkostningerne nede. ”Derfor er vores
produkt attraktivt. Vores koncept frigør pengeinstitutterne fra at håndtere
kontanter, og kunderne får samtidigt flere muligheder og lettere adgang til
at hæve og indsætte penge på sine konti”, fortæller Anders Gaba.

200 ATM’er på samme vilkår
• Under navnet KONTANTEN
etablerer Nokas løbende
hæveautomater i hele landet – lige
dér, hvor dine kunder handler.
• I KONTANTEN får kunderne adgang
til at hæve penge og få saldooplysninger. I nogle automater kan
kunden også indsætte penge og
hæve Euro.

• Kunderne kan trygt hæve i
KONTANTEN uanset, hvilket
pengeinstitut de har – på samme
vilkår som i alle andre danske
pengeautomater.

Allerede tilbage i 2017 begyndte Nokas udviklingen af KONTANTENkonceptet. Nokas er i dag den eneste på det danske marked, som tilbyder
denne type løsning.
Find flere oplysninger om KONTANTEN samt nærmeste KONTANTENautomat her: https://www.nokas.dk/produkter/kontanten/
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