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Betalingsmarkedet under 
hastig forandring
Børsen Betalingskonference, 4. april 2017 kl. 08.30-16.00 i København

Mobilbetaling, Dankort som digital wallet, eCB’s ønske om en tværgående mobilbetalingsløsning 
i europa i 2017 og det reviderede betalingstjenestedirektiv, PsD2, som træder i kraft primo 
2018. Der sker store forandringer på betalingsmarkedet, og det påvirker både banker, andre 
betalingsudbydere og detailhandlen. Deltag i årets betalingskonference, hvor vi samler alle tre 
brancher til debat og dialog om markedsforandringer, partnerskaber og kundefokus.

Tilmeld dig på:
borsen.dk/betaling
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4. april 2017
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Én samlet mobilbetalingsløsning i Europa
33 pct. af forbrugerne vil betale for deres dag-
lige indkøb med smartphone, hvilket skaber nye 
muligheder og brugeroplevelser. eCB ønsker at 
bidrage til, at europæerne får én samlet mobil-

betalingsløsning på tværs af landegrænser. Bliv 
klogere på betalingsmarkedets forandringer, 
kommende regler samt muligheder og udfor-
dringer, når Børsen sætter fokus på fremtidens 
tendenser og lovgivningen på markedet.
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Børsen Betalingskonference, tirsdag 4. april 2017 i København

Program
08.30 Morgenmad, registrering og mulighed for at netværke

09.00 Velkomst v/ moderator

            Tema: Modernisering af betalingsindustrien

09.05 Nyt betalingstjenestedirektiv, PSD2, skaber mulighed for nye aktører på markedet og nye 
muligheder for detailhandlen

Tobias Thygesen, vicekontorchef, kontoret for governance, hvidvaskforebyggelse og betalingstjenester, 
Finanstilsynet
PsD2 kan forandre betalingsmarkedet, skabe nye betalingsmuligheder og øge konkurrencen på markedet 
for betalingstjenester. Direktivet giver således tredjepartsudbydere af betalingstjenester mulighed for at 
operere i hele eU. Hvad er formålet med direktivet, hvordan bliver det implementeret i Danmark i den 
fremsatte Lov om Betalinger, og hvordan giver reglerne i praksis tredjepartsudbydere adgang til at tilbyde 
betalingstjenester fra konti hos andre betalingstjenesteudbydere, typisk banker?

09.30 Eurosystem: én samlet mobilbetalingsløsning på tværs af landegrænser 

Den Europæiske Centralbank
eurosystem er et initiativ, der skal muliggøre bankoverførsler ved brug af telefonnumre på tværs af 
europæiske lande. Der er tale om et forsøg på at samle eurozonens betalingsmarked, hvor forbrugere kan 
udføre straksoverførsler på tværs af landegrænser, f.eks. så turister kan betale med deres mobiltelefon i 
detailhandlen, når de er ude at rejse. Hør om eCB’s formål med eurosystem, hvordan det vil påvirke den 
danske turisme og detailhandel, og hvordan du forbereder dig på betalingsløsningen.

09.55 Danskerne har verdensrekord i ændring af betalingsadfærd

T.b.a.
I 2016 blev der i alt foretaget 85,4 millioner kontaktløse betalinger med Dankort. På godt et år har Danmark 
bevæget sig helt frem i førerfeltet over lande, der er flittigst til at betale kontaktløst. Hør om det kontaktløse 
Dankort, Dankort som digital mobil-wallet, og hvordan nye betalingsløsninger kan sikre danskernes 
betalingsløsninger, når der gives indblik i det aktuelle trusselsbillede inden for digitale betalingsløsninger.

10.20 Pause

10.35 Kundefokus og tekniske forskelligheder fører til, at Dansk Supermarked tilslutter sig det mobile 
Dankort

Jens Freiberg, group senior director, IT Business Support, Dansk Supermarked
Flere store supermarkedskæder har valgt at tilslutte sig nets’ mobile Dankort og vælger derfor Mobilepay fra. 
en af disse er Dansk supermarked, som begrunder beslutningen med kundebekvemmelighed og besværet ved 
en ekstra boks ved hver fysisk kasse i butikkerne. Hør om Dansk supermarkeds overvejelser ift. til- og fravalg 
af betalingsudbyder, og hvordan det påvirker kontakten til kunderne.
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11.00 Detailbranchen skal samle sig om fælles betalingsløsninger

Thomas Grane, it-direktør, Matas
stabilitet i betalingssystemet er et must, og derfor stiller Matas sig nu op i rækken af butikskæder, der op-
fordrer til at finde en løsning i forhold til det mobile Dankort, Mobilepay og andre betalingsløsninger. Hør 
om mulighederne og udfordringerne ved én samlet løsning, med fokus på priser, konkurrence, innovation 
og nytænkning.

11.25 Hvad er næste skridt for Mobilepay efter at have udkonkurreret Swipp og samlet bankerne i Danmark?

Lars Volker Hansen, head of Mobilepay sales & implementation, Mobilepay
2016 var forrygende for Mobilepay, som fik udkonkurreret Swipp og dermed fik en hel række af banker til at 
indgå partnerskab. Lad dig inspirere af succesen, og bliv klogere på, hvordan Mobilepay vil fastholde sine 
kunder – både B2B og B2C.

11.50 Frokost

12.50 Den digitale transformation og PSD2 skaber råderum for nye disruptive spillere på betalingsmarkedet

Lad dig inspirere af fem fintech-virksomheder, som alle udfordrer betalingsmarkedet i en pitch-runde
1) Blockchain
2) Bitcoin
3) Brugervenlighed
4) Digital sikkerhed

13.40 T.b.a.

14.05 Pause

           TEMA: Udefrakommende konkurrence 

14.20 Barclays mobilbetalingsløsning Pingit blev kørt over, da Apple Pay indtog Storbritannien i 2014

T.b.a.
I storbritannien havde Barclays stor succes med sin mobilbetalingsløsning, Pingit. Barclays begik dog en 
fejl ved ikke at lukke de andre banker ind for at ruste sig mod internationale aktører. Da Apple Pay blev 
lanceret i storbritannien i 2014, støttede bankerne Apples løsning, hvilket har gjort det svært for Pingit.

14.45 Amazon Go – verdens mest avancerede indkøbsteknologi – kan eliminere betalinger, som vi kender 
dem i dag

T.b.a.
Computer-vision, algoritmer, kunstig intelligens og sensorer sikrer, at kunden ikke behøver at stå i kø, an-
vende betalingskort eller bruge tid ved en kasse for at betale. 
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15.10 Facebook, Apple, Google og Samsung gør klar til at indtage det danske betalingsmarked

Jan Damsgaard, professor, head of department of it management, CBS
De internationale internetgiganter har indtil videre holdt sig ude af kampen om det danske betalings-
marked. Men alt tyder på, at de er på vej, og når de kommer, bliver det med stor fart og gennemslagskraft. 
Dette truer Mobilepay, der på trods af sin nationale styrkeposition er truet. Men de internationale spillere 
indvarsler også enden på betalinger som en separat aktivitet. Fremtidens betalinger bliver i høj grad indlej-
rede i andre funktioner.

15.35 Paneldebat: Er betalinger egentlig noget, vi taler om i fremtiden? 

Jan Damsgaard, professor, head of department of it management, CBS
Thomas Grane, it-direktør, Matas
Jens Freiberg, group senior director, IT Business Support, Dansk Supermarked
Lars Volker Hansen, head of Mobilepay sales & implementation, Mobilepay

16.05 Opsummering v/ moderator

16.10 Tak for i dag
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Tid og sted 
Børsen Betalingskonference 2017 afholdes tirsdag 4. april i København. Hold dig opdateret om tid og sted på 
borsen.dk/betaling

Pris 

 � 2995 kr. ekskl. moms for deltagere fra detail-, event- og servicebranchen.

 � 5995 kr. ekskl. moms for deltagere fra virksomheder, der leverer ydelser og serviceydelser til 
målgruppen, herunder banker, teleselskaber og betalingsløsningsudbydere.

Tilmelding til konferencen er bindende og sker på borsen.dk/betaling

Målgruppe
Detail-, event- og servicebranchen, herunder CIO’er, CFO’er, CTO’er, adm. direktører, business development 
managers, kortansvarlige, card managers, loyalitetschefer, markedschefer, udviklingschefer, produktansvar-
lige, tekniske udviklere, forretningsudviklere og andre med ansvar og interesse for betalingssystemer.

Kontakt
For mere information kan du kontakte projektleder Pernille Lepianka på 72 42 53 12 eller pele@borsen.dk eller 
key account manager Claus Klinge på 72 42 50 19 eller clkl@borsen.dk

 Praktisk information
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