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BankAxept har vært drivkraft for den høye utbredelsen av betalingskort i det norske
market
Utviklingstrekk - BankAxept
Korttransaksjoner per innbygger – #betalinger og kontantuttak 2011:

 Norge var i så vel 2011 som 2012 blant landene med høyest
antall korttransaksjoner per innbygger
 I 2012 ble det gjennomført 1,63 milliarder korttransaksjoner
svarende til 323 per innbygger
 Den gjennomsnittlige verdien på varekjøp med kort var i 2012
på 455 NOK - gjennomsnittstransaksjon i kroner har vist en
nedadgående trend
BankAxept markedsandel 2002 til 2012- prosent*:

 BankAxept hadde i 2012 en markedsandel i det norske marked
på ca 88,2 prosent
 Siden 2002 har markedsandelen til BankAxept blitt redusert
med ca 4 prosentpoeng
BankAxept kort

 Veksten i utstedelse av internasjonale betalingskort kan til
dels skyldes manglende synlighet av inntekter knyttet til
BankAxept-kortet for bankene

BankAxept har en signifikant markedsandel, men har de siste 10 årene mistet posisjon til internasjonale
betalingskort og nye betalingsløsninger.

Kilder: Norges bank, ”Årsrapport om betalingssystem, 2012”, mai 2013
*Transaksjoner i Norge med norske kort
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Høy bruk av kort i Norge har bidratt til et effektivt betalingssystem sammenlignet med
andre land – spesielt fremstår BankAxept-systemet som kostnadseffektivt
Effektivitet i norsk betalingsformidling

Korttransaksjoner per innbygger

 En viktig årsak til kostnadseffektiviteten
er høy bruk av kort og tilsvarende lav
andel av kontantbruk

Norge
Danmark
Sverige

EU

Kostnader i prosent av BNP

Sikkerhet:

 Tidsbruken i Norge er klart raskere enn i
EU, men litt tregere enn i UK

 Etter Danmark er Norge det landet som
har lavest tap av kort per innbygger

 BankAxept krediterer kundene innen
oppgjøret mellom bankene, hvilket
bidrar til et rask betalingssystem

 Samtidig kommer Norge relativt godt ut
målt på prosentandel av falske sedler

Norge

Storbritannia
EU

Tidsbruk ved bruk av debetkort

Tap på kort per innbygger (NOK)

 Kostnadseffektiviteten knyttet til
betalingsformidling fremstår som god
sammenlignet med andre land

Tidsbruk**:

Korttransaksjoner per innbygger

Kostnader*:

Australia
Storbritannia

Norge

EU

Danmark

Forfalsket sedler per million sedler i omløp

BankAxept er den ledende betalingsløsningen i detaljomsetningen, en samfunnskritisk infrastruktur og et
viktig element i banknæringens selvregulering.

Kilder: Norges bank, ”Årsrapport om betalingssystem, 2012”, mai 2013
*Kostnadseffektivitet kan måles som samfunnskostnader knyttet ved betalingsformidling som del av BNP
**Tidsbruk fra initiering til autorisering målt i sekunder
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Fremtidens betalingsarena
Nye aktører ønsker en posisjon innen kontobasert betaling
 Starbucks – Med pre-paid lojalitetskort
STAR ville de vært USAs 20 største
innskuddsbank regnet etter innestående
midler.
 20% av betalingene i Starbucks-butikkene er
mobilbetaling
 Apple har 400 millioner innskudds-kunder i
iTunes. iPhone 6 med NFC og elektronisk
lommebok
 Facebook med bankkonsesjon i Irland tar
posisjon innen P2P betaling basert på
enorm kundemasse
 PayPal har over 143 millioner aktive
brukere i 193 land og håndterer $200 MRD.

En rekke underliggende drivere forventes å påvirke markedet innen
betalingsformidling i de kommende årene

Close to 50% of the
forecasted global
population will have
access to internet
(McKinsey)

More than 50% of
transactions will be
made by Mobile
devices
(Visa Europe)

Smartphones
will account for 2/3 of every
mobile connections globally
(GSMA)

1.2 Billion
mobile phones
sold in 2018 will include
NFC Technology
(HIS Technology)

Kilder: www.eurosmart.com
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Money2020 – BankAxept har deltatt på konferansen i Las Vegas

Noen hovedobservasjoner

 NFC blir standarden
 Mobilen vil få en økt betydning
 E-handel vil vokse betydelig
 Antallet innovasjoner har aldri vært større
 Mange nye løsninger både for betaling,
overføringer, lommebøker, lojalitet og kuponger
 De som vil evne å levere åpne standarder samt
samarbeide med andre vil vinne
 Status quo er den største fiende
 Egenskaper som fremheves er hastighet,
tokenization (data security), tilleggstjenester og
rask utsjekk
 Personvern og sikkerhet en forutsetning
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Money2020 – BankAxept har deltatt på konferansen i Las Vegas

Ellers stor enighet om følgende
 Kortene vil leve lenge – men mobilen vil overta
 TSM, HCE og tokenization (Apple Pay)

 Sikkerhet og biometri
 Ja takk begge deler hos butikkene
 Kontaktløs NFC akseptanse (kort og mobil)
 InApp handel på løsninger ifra butikkene
(f.eks. Starbucks, Subway…)

 Kundene vil avgjøre hvem som lykkes
 De beste verdiforslagene vil vinne
Ellers
 Mye fokus på kommende EMV skifte i USA
 Reguleringer av digitale valutaer (BitCoin)
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Interac – et nasjonalt kortscheme som har lyktes

BankAxept kan lære av Interac
 Canadisk kortscheme som har mange
likhetstrekk med BankAxept
 Et rent debet scheme som er rimelig for
brukerstedene
 Debet og lave kostnader brukes aktivt i
markedsføringen
 Tilbyr kontaktløse betalinger, e-handel og
P2P
 Interac har inngått samarbeid som gjør at
Interac kortholdere kan bruke sine kort i
USA
 BankAxept AS har dialog med Interac for å
få erfaringer samt se om det er mulige
samarbeidsarenaer
9

BankAxept AS er en nyopprettet organisasjon med ansvar for forvaltning og
utvikling av BankAxept infrastruktur

BankAxept har eksistert som en tjeneste i mange år og har vært eid og forvaltet av bankene og Finans

Norge. Betalingslandskapet er nå i endring og for å møte utfordringene fra nye aktører og nye
betalingsløsninger ble BankAxept AS etablert i april 2014
BankAxept AS
 Eiet av bankene i Norge
 Ansvarlig for forvaltning og utvikling av BankAxeptinfrastruktur og -regler
 Vil fungere som et produktselskap

 Vil være avtalepart for leverandører og utstede
Tjenesteavtaler med utsteder- og innløserbanker
 Styret består av representanter fra de 5 største eierne
Ved å etablere et aksjeselskap hvor bankene er aksjonærer får bankene et mer aktivt eierskap
til kortsystemet.

10

BankAxept AS har etablert en tydelig visjon for selskapet

Visjon

BankAxept AS leverer i 2020
fremtidsrettede, effektive og
sikre betalingsløsninger i det
nordiske markedet

Fremtidsrettet

Effektiv

Sikker

Nordisk
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Suksessfaktorer for BankAxept for å lykkes i fremtidens betalingslandskap

Innovasjon i åpent
samarbeid med partnere

Kompetanse

Brukervennlige
løsninger
Kostnadseffektivitet,
sikkerhet og stabil drift

Posisjonering i lokale
markeder

For BankAxept vil det være viktig at vi jobber sammen med myndigheter
og bransjeorganisasjoner for å sikre beskyttelse av data og forbrukere.
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Basert på visjonen har BankAxept identifisert en strategisk retning for
selskapet og planlagt flere strategiske initiativ
Strategisk retning:

”Rask etterfølger og muliggjører”

Planlagte strategiske initiativ:
Kontaktløs betaling på kort og mobil

Netthandel basert på en fornyelse av BankAxess

Straksbetaling med helhetlig løsning inkl. meldinger

Videre forretningsutvikling
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Kontaktløs betaling har høyest prioritet i BankAxept

Kontaktløs betaling på kort og mobil
 Det er stor tro på at fremtiden innen betaling er kontaktløs
 Flere banker har pågående initiativ med kontaktløs betaling og ønsker å
inkludere BankAxept i dette løpet
 Realisering av kontaktløs betaling har høyeste prioritet. Målsetningen er å
tilgjengeliggjøre kontaktløse kort til bankene og tilrettelegge for utrulling i
løpet av 2015

 Et naturlig neste steg vil være å utvikle BankAxept kontaktløs betaling med
mobil
 Mobilen er på lang sikt forventet å være hovedbærer for kontaktløs
betaling

Ved utviklingen av kontaktløs betaling vil fokuset være på kundeopplevelse og sømløshet
mellom betalingsløsninger.
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Oppsummerende punkter

BankAxept

 BankAxept har gjennom mange år
vært en samfunnskritisk løsning i norsk
betalingsinfrastruktur
 BankAxept skal fortsatt sikre et
konkurransedyktig og effektivt
betalingssystem som oppleves trygt og
brukervennlig også i fremtiden.
 Fremtidens betalingsløsninger utvikles
i sterkere grad sammen med partnere
med fokus på brukeraksept i et
betalingslandskap under sterk endring.
 Fremtiden er nå!
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Takk for oppmerksomheten!

16

