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Konsekvenser i det norske markedet
Økt konkurranse mellom kortordninger

Mer makt til forbruker og brukersted
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IFR og PSD2 – konsekvenser på et overordnet nivå
IFR

PSD2

Innføring

IFR er allerede implementert
 i EU stegvis frem til 09.06.2016
 i norsk lovgivning som forskrift fra hhv
01.09.2016 og 01.11.2016

 PSD2 er vedtatt og trer i kraft i EU
18.01.2018
 PSD2 tas inn i norsk lov , men neppe med
ikrafttredelse før 18.01.2018

Scope

 IFR gjelder kun for kort-scheme og
kortprosessering:
• Ikke-kortbasert mobil- og nettbetaling er
ikke regulert

 PSD2 regulerer betaling generelt, inkludert
Nettbetaling og VØT

 Regulering av interchange fees
 Surcharging ikke tillatt der interchange fee er
regulert
 Forbudt å hindre utstedere i co-badging
 Brukerstedet kan preferere scheme, men
kortholder skal ha mulighet til å velge scheme
 Separasjon mellom scheme og prosessering
 Scheme skal likebehandle ulike prosessorer
 Innløser/utsteder kan fritt velge prosessor

 Tredjeparter gis tilgang til bankenes
kontoføring
 Økt sikkerhet : Sterk autentisering pålagt
 Økte konsumentrettigheter:
• Bedre beskyttelse mot svindel
• Unconditional refund right

Hovedpunkter
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BankAxept kontaktløse kort
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IFR regulerer kortordninger og kortprosessering
Både kontakt- og kontaktløse betalinger
IFR-regulert – kortordninger

Delvis regulert marked

Kontobasert
betaling på
mobil og nett
er ikke IFRregulert

Kontakt og
kontaktløst

Kontaktløst (EMV/NFC)
Mobilbetaling

• Kort-scheme og kortprosessering er regulert.
• Ikke-kortbasert mobil- og nettbetaling er ikke regulert,
herunder kontobetaling.
• Verdiøkende tjenester er ikke regulert.
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IFR regulerer kortordninger og kortprosessering
Både kontakt- og kontaktløse betalinger
IFR-regulert – kortordninger

• Regulering av interchange fees
• Surcharging ikke tillatt der interchange
fee er regulert
• Forbudt å hindre utstedere i co-badging
(ikke-diskriminering).
• Brukerstedet kan preferere scheme
(kortordning), men kortholder skal ha
mulighet til å velge annen kortordning

Kontakt og
kontaktløst

• Separasjon mellom scheme
(kortordning) og prosessering
Kontaktløst (EMV/NFC)
Mobilbetaling

• Scheme (kortordning) skal likebehandle
ulike prosessorer
• Innløser og utsteder kan velge prosessor,
ingen binding til valg av prosessor
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IFR – prioriteringsregelen er ikke lenger gjeldende
• Dagens prioriteringsregel er ikke lenger
gjeldende for valg av BankAxept ved
transaksjoner i Norge med kort med
flere varemerker.
• Brukerstedet kan prioritere et bestemt
varemerke.
• Sluttbrukeren skal ha rett til å velge et
annet varemerke.
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Scenario bruk av kort: Brukersteder har BankAxept som default og
sluttbruker aksepterer (illustrert ved kontaktløs betaling)

1. Butikk informerer
kunde om beløp og
mulighet for kontaktløs
2. Kunde tar frem
betaling
bankkort
(her representert ved
Sparebanken Bien)

5. Kvittering gir
informasjon til kunde
at BankAxept
kontaktløs ble brukt

3. Kunde presenterer
kort foran terminal

4. Butikk informerer
kunde at transaksjon
er godkjent
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Scenario bruk av kort: Brukersteder har BankAxept som default og
sluttbruker ønsker å betale med Visa (illustrert ved chip/pin)
• Brukersted har forvalgt ett av
varemerkene som det har avtale med.
• Hvis kunde følger brukerstedets
anvisninger i terminal, så gjennomføres
betaling med det varemerke som er
prioritert av brukerstedet.

• Hvis kunde ønsker å betale med annet
varemerke så trykker kunde på gul knapp
(clear/corr) og får opp liste over mulige
alternative valg.
Sluttbruker trykker «Clear»-knappen
og får valgmuligheter

• Kunde velger så fra liste, taster PIN, og
kjøp gjennomføres med valgt varemerke.
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Scenario mobilbetaling kontaktløs (NFC/EMV): Brukersted har
BankAxept som default og sluttbruker aksepterer

4. Kvittering gir
informasjon til kunde
at BankAxept
kontaktløs ble brukt

1. Butikk informerer
kunde om beløp og
mulighet for kontaktløs
betaling

2. Kunde presenterer
mobil foran terminal –
med BankAxept som
default

3. Butikk informerer
kunde at transaksjon
er godkjent
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Scenario mobilbetaling kontaktløs (NFC/EMV): Brukersted har
BankAxept som default, men sluttbruker velger annen betalingsform

4. Kvittering gir
informasjon til kunde
at Visa kontaktløs ble
brukt

1. Butikk informerer
kunde om beløp og
mulighet for kontaktløs
betaling

2. Kunde presenterer
mobil foran terminal –
med Visa som default

3. Butikk informerer
kunde at transaksjon
er godkjent
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Hva kan vi forvente når «payene» kommer til Norden?
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Scenario mobilbetaling kontaktløs (NFC/EMV) med «Pay’s»
• Ulike brukerscenarier vil oppstå.
• Alle må forholde seg til IFR, men
rammeverkene som styres av
Payene kan legge ulike føringer.
• Det gir økt konkurranse på
brukeropplevelse

Kundene forholder seg til bankenes merkevarer

• Ett eksempel er at Samsung Pay
legger siste betalingsform som
utgangspunkt for neste betaling.
• Brukerstedene må akseptere dette
eller avvise valgte betalingsform.
13

Konsekvens: Merkevareforståelse blir mye viktigere

• Bankene må tydeliggjøre hvilke
varemerker som er på kortet til
sluttbruker.
• Terminaloperatørene må tilrettelegge
merking i displayet
Kontakt og
kontaktløst

• Brukerstedene må ta valg og forstå de
ulike brukerscenariene

• Brukerstedene må aktivt kunne veilede
kundene
Kontaktløst (EMV/NFC)
Mobilbetaling

• Sluttbrukerne må ha et mer aktivt
forhold til hvilken betalingsform de
velger å bruke.
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IFR: Viktig for banker som utstedere
Ved utstedelse av kort med flere
varemerker:
• Kortutsteder må opplyse hvilke
varemerker som er i kortet
• Kortutsteder må opplyse om egenskaper
ved de ulike varemerkene og pris.
• Kortutsteder bør opplyse kortholder om
hvordan valg av varemerke kan gjøres i
praksis ved betaling med kort eller i
mobilen.
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IFR: Viktig for brukerstedsbank og brukersteder
• Brukerstedsbank skal i avtale med brukersted sørge for at
brukerstedene opererer i henhold til norsk lov (inkl. IFR)
• Brukersted skal opplyse om hvilke varemerker de
godkjenner.

• Brukersted bør opplyse om preferert varemerke
• Brukersted skal kunne opplyse om hvordan kunden skal
kunde velge et annet varemerke dersom ønskelig
• Viktig med opplæring av personalet på brukerstedene
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IFR – Pålegger merking på brukerstedet.
• Brukersted skal merke butikken ved inngang eller
terminal/kassapunkt med hvilke kortordninger som
godkjennes og hvilke kortordninger som er
forvalgt/preferert.
• Dersom brukersted aksepterer kontaktløs betaling
skal et allment kjent symbol for kontaktløs betaling
presenteres i tilknytning til mottakssystemet, og
eventuelt andre steder der merker/logoer for
betalingsløsninger fremkommer.

HER AKSEPTERER VI
KONTAKTLØS BETALING
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IFR betyr økt konkurranse blant kortordningene
Antall korttransaksjoner i det norske markedet
2004-2015 (POS-transaksjoner)1
1.711

Andre kortordninger
BankAxept
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87%
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1)Norske kort brukt i Norge for POS, ekskl. minibank / kontantuttak
Kilde: Norges Bank 2015

86%

2015

• Konkurransen øker mellom
kortordningene.
• Mobilbetalinger vil gradvis ta
volumer fra kortbetalinger.
• Kontaktløse betalinger vil øke,
men avhengig av tempo i
bankenes utstedelse og ønske
hos brukersteder for å åpne.
• Makt flyttes til brukersteder og
sluttbrukere.
• Brukerstedene er opptatt av
lave kostnader og vil ha fokus
på dette ved introduksjon av
nye tjenester.
• «Payene» vil konkurrere på
brukeropplevelse.
• Økt fokus på merkevarebygging.
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Takk for oppmerksomheten

