
Dankort i en ny tid

Dankort i en ny tid, betyder nye måder at arbejde og samarbejde på for Dankort og bankerne, hvor især 
differentiering skal sikre, at Dankort understøtter den innovation og udvikling, som bankerne hver især ønsker at 
tilbyde deres kunder i et omskifteligt marked. 
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Dankort i en ny tid

Hvad Dankort betyder for øko-systemet og bankerne

Hvordan kommer arbejdet med Dankort
til at ændre sig

Eksempler på differentieringsmuligheder for bankerne

Call to action

Agenda
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Hvordan har markedet 
ændret sig?

Hvad betyder det, at vi arbejder 
individuelt med bankerne gennem 
bilaterale aftaler?

Hvorfor er Dankort fortsat 
godt for bankerne?

Dankort i en ny tid
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Dankort som fundament for sundt øko-system

Banker Kortholdere 

ForretningerMyndigheder

• Økonomisk bidrag på niveau med internationale kort
• Strategiske indflydelse og kontrol 
• Mulighed for nationalt tilpassede løsninger og 

differentiering

• National kontrol med betalingsinfrastruktur
• Sikkerhed for samfundsøkonomisk effektiv 

betalingsinfrastruktur
• Mulighed for nationalt tilpassede løsninger

• Sikkert og velkendt brand
• Mest udbredte betalingsmiddel i Danmark
• Mulighed for nationalt tilpassede løsninger
• Sikkerhed for samfundsøkonomisk effektiv 

betalingsinfrastruktur 

• Sikkert og velkendt brand
• Sikkerhed for lave omkostninger til betalinger 
• Mulighed for nationalt og lokalt tilpassede løsninger
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Hvordan kommer arbejdet med Dankort til at ændre sig

International med 

lokalt fokus på 

udvkling af løsninger der 
tager afsæt i nationale 

behov 

Individuel dialog 

med bankerne for at 

tilpasse Dankort løsninger 
til den enkelte bank

Mulighed for 

differentierede 

løsninger til den 

enkelte bank og dennes 

kunder

Mere udvikling   

hos Dankort drevet af 

Dankort og tilbudt til 
bankerne 



Eksempler på differentieringsmuligheder for bankerne

E-kvitteringer

Online to 
issuer

Biometri

ApplePay

Overvågning af 
ATM transak-

tioner

Aldersvalidering

Øvrige X-Pays

Dankort automatisk 
kortopdatering

MC/Dankort

Card control

Abonnements-
oversigt



- Individuelle forespørgsler fra bankerne
- Involvering og tilpasnings under udviklingsprocesser 
- Udvikling efter behov

Call to action


