KONTANTEN får fire nye pengeinstitutter i netværket

Frørup
Andelskasse,
Hvidbjerg Bank,
Merkur
Andelskasse og
Møns Bank
kommer med
KONTANTEN-konceptet breder sig hastigt

Netværket af pengeinstitutter, der er med i KONTANTEN-samarbejdet, når nu
op på cirka 220 pengeautomater. Det sker, når Frørup Andelskasse, Hvidbjerg
Bank, Merkur Andelskasse og Møns Bank slutter sig til KONTANTEN medio
marts.
I forvejen er Danske Andelskassers Bank, Den Jyske Sparekasse, Fynske Bank,
Handelsbanken, Nykredit, Spar Nord Bank og Totalbanken med i samarbejdet.
KONTANTEN-netværket er en fordel for pengeinstitutterne, fordi kunderne
tilbydes adgang til et landsdækkende netværk af pengeautomater samtidigt
med, at pengeinstitutterne sparer omkostninger til drift.
“Flere og flere pengeinstitutter når til den konklusion, at der er for mange
omkostninger forbundet med selv at drifte og udvikle pengeautomater, når
kontanthåndtering ikke længere er en kerneydelse for dem. Derfor er det sund
fornuft at samarbejde med os om en fælles løsning, for vi kan i fællesskab løfte
opgaven billigere. Det er ren win-win”, siger Anders Gaba, vicedirektør i Nokas.

220 ATMer er nu med i netværket
• Kunderne i de tilsluttede
pengeinstitutter kan betjene sig
på samme vilkår i alle
KONTANTENs pengeautomater
• Samarbejdet drives af Nokas,
der drifter og servicerer
pengeautomaterne.
• 11 pengeinstitutter er med i
samarbejdet, der begyndte i
2017.
• Nokas er den eneste på det danske marked, der tilbyder et sådant koncept

Udover at kunderne vil få fordel af adgangen til mange flere pengeautomater
fordelt over hele landet, vil det i praksis ikke have nogen betydning for
kunderne. Kunderne vil fortsat kunne se saldooplysninger, få kvitteringsprint og
udnytte sit pengeinstituts hævemaksimum. De kan mange steder også sætte
penge ind og hæve Euro.
Pengeautomaterne vil skifte udseende, således at alle pengeautomater i
KONTANTEN er let genkendelige under KONTANTEN-brandet.
Nokas er i øjeblikket den eneste på det danske marked, der tilbyder
pengeinstitutter og deres kunder et sådant koncept.
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