Kontantmobil
Det har lenge vært snakk om at nå
vil mobilen erstatte lommeboka.
Nå har DnB lansert en betalingsløsning for mobil som
gjør det. Den kalles Vipps.
Vipps er ganske lik mCash
som er drevet av BN Bank.
Betaling med mobilen er
en internasjonal utvikling.
I Sverige har alle bankene
gått sammen om en mobilbetalingsløsning som heter
Swish.

Laste ned app

For å ta i bruk Vipps og
mCash må en laste ned en
app. Den kobles opp til en
konto med Visa- eller Matercardkort. For å overføre penger brukes bare telefonnummeret, du trenger
ikke kontonummeret. Har

mottakeren lastet ned Vippseller mCash-appen skjer overføringen som en vanlig banktransaksjon. Hvis mottakeren
mangler appen, mottar vedkommende en tekstmelding
om at hvis du
skal ha pengene
må du bli Vippsmottaker.
Blir mottakeren det, får han
pengene inn på
kontoen.
Det finnes flere andre løsninger. Apple har
for
eksempel
lansert ApplePay. Med denne
løsningen er det
mulig å overføre
penger til en betalingsterminal
ved bare å holde mobilen inntil terminalen.

Men det er foreløpig vanskelig for norske brukere å bruke
ApplePay.

Én krone

Siden det er flere løsninger i
det norske markedet, kan det
komme til å bli kamp om brukerne framover. Den som vinner kampen, får en suveren
posisjon og tjener store penger på gebyrer. En Vips-transaksjon koster én krone.
I Sverige ble det i mai overført over 3 milliarder kroner
ved hjelp av Swish. De som
står bak løsningen i Sverige er banker som Den danske
bank, Nordea og Skandiabanken, banker som også er store
i Norge. Det vil vel ikke overraske mange om det i løpet av
noen måneder dukker opp en
svensk konkurrent til Vipps og
mCash. Men på spørsmål fra
LO-Aktuelt benekter de for at
det finnes en slik plan. a

Kjekt å bruke

Nye løsninger gjør det
mulig å betale kontant
med mobilen.

torgny@lomedia.no
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