Helsingfors, Stockholm, 17 december 2018

Nordea tar Open Banking till nästa nivå
Nordea lanserar Instant Reporting, en ny Open Banking-tjänst som innebär att företagskunder
i realtid kan överföra uppgifter från sina egna konton till de egna systemen i en integrerad
process. Det är Nordeas första erbjudande som går utöver kraven i det andra
betaltjänstdirektivet (PSD2), vilket gör Open Banking kommersiellt gångbart.
PSD2 är ett EU-direktiv som stipulerar att banker ska tillåta externa företag att erbjuda sina tjänster till bankens
kunder. Syftet är att öka konkurrensen i banksektorn, vilket brukar kallas för Open Banking. Nordea har valt att
se detta som en möjlighet och inte bara som ett krav från lagstiftaren, och lanserar nu ett rapporteringsverktyg
som bygger på ett öppet programmeringsgränssnitt (API) – Instant Reporting.
- Vi har satsat helhjärtat på Open Banking ända från början eftersom vi såg stora möjligheter att skapa nya
produkter och tjänster som tillför värde för våra kunder. Det som är spännande med vår nya tjänst, Instant
Reporting, är att den ger företagen möjlighet att i realtid få direkttillgång till sina uppgifter, och det får stor
inverkan på hur de organiserar sin verksamhet, och frigör även värdefull tid och resurser, säger Gunnar Berger,
chef för Nordea Open Banking.
När företagen får tillgång till sina konton, saldon och transaktioner kan de komplettera sina nuvarande
filbaserade system genom att bara ansluta dem till Instant Reportings API. Varje gång de loggar in i sina system
har de tillgång till uppgifter i realtid.
- Vi är ledande inom Open Banking i Norden, och jag är väldigt glad över att vi nu kan erbjuda den första riktigt
kommersiellt gångbara tjänsten från projektet, och dessutom en tjänst som många kunder kan dra nytta av.
Lanseringen är den första av många riktigt bra tjänster framöver som bygger på Nordea Open Banking, säger
Erik Zingmark, chef för Transaction Banking i Nordea.
Instant Reporting lanseras inledningsvis i Sverige och Finland.
Nordeas Open Banking-plattform lanserades i slutet av 2017. Mer än 3 300 utvecklare har nu registrerat sig för
att testa Nordeas API:er. Härnäst är planen att erbjuda Instant Reporting även för danska och norska konton.
Den som vill registrera sig och få tillgång till testmiljön i Open Banking kan göra det på nordeaopenbanking.com
För ytterligare information:
Gunnar Berger, chef för Nordea Open Banking, tel 0704 33 10 90
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel 073 350 5599

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq
Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

