
Payonomics. Videndeling fra Betalingsservice |

9. september 2020 kl. 9.30

Open banking: Hvordan data kan forbedre kunderejsen

Lyt med og få eksempler på brugen af open banking til forbedring af
kunderejsen

Fremtidens betalinger og ”open banking”

Husk at unmute din højtaler
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Praktisk information

• Webinaret bliver optaget og vil efterfølgende være tilgængeligt on-demand

• Alle kan stille spørgsmål. Det gøres under “Questions” øverst i højre hjørne af jeres
skærme. Spørgsmål der ikke bliver besvaret i dag vil blive besvaret efterfølgende

• Der er ikke åbnet for chat funktion

• Efter webinaret får I tilsendt svar på spørgsmål, præsentation og link til optagelse

• Skru op for din højttaler
• Undersøg om lyden på din computer fungerer korrekt

Hvis du ikke modtager lyd:
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Præsentation af dagens værter

Mads Aarup
Stifter og direktør i Monthio

Mads har mange års erfaring fra den finansielle sektor, hvoraf 
de sidste 4 år er med etablering og udviklingen af Monthio.

Lars Lolk Hauge
Director

Lars er forretningsansvarlig for Nets’ aktiviteter inden for Open 
banking. Herunder brugen af EU’s betalingstjenestedirektiv PSD2. 
Han har arbejdet med betalinger i Nets i 14 år.



AGENDA • Overblik: Open banking og data
• Monthio: Etablering af en Konto Service Provider: AISP
• Case: Brug af kontodata i kunderejsen - kreditvurdering
• Diskussion: Muligheder med kontodata i dag og i fremtiden
• Spørgsmål
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PSD2 API’er

BANK DATA

Account Information Service Provider
Kontoinformations-tjenesteudbyder

BANK

AISP

information

PSD2 API’er

BANK

Instruktion:
send penge

BETALING

Payment Initiation Service Provider
Betalingsinitierings-tjenesteudbyder

PISP

Kunde
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PSD2 API’er

BANK DATA

Account Information Service Provider
Kontoinformations-tjensteudbyder

BANK

AISP

information

Kunde

LISTE OVER KONTILISTE OVER KONTI

SALDI FOR KONTISALDI FOR KONTI

TRANSAKTIONER PÅ KONTITRANSAKTIONER PÅ KONTI
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INTRODUKTION
TIL MONTHIO

Monthio er en Fintech virksomhed, der er AISP-
godkendt hos Finanstilsynet, og kan dermed få adgang
til alle betalingskonti i Danmark for private og
virksomheder.

Monthio tilbyder en automatiseret kontoservice tjeneste, 
der laver finansielle analyser og beregninger med 
udgangspunkt i PSD2/Open Banking.

Monthio har siden juni 2019 foretaget mere end 250.000 
realtime kreditværdighedsvurderinger i forbindelse med 
ansøgninger om bil finansiering, kreditkort og forbrugslån.
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DEMO
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FORBEDRING AF KUNDEREJSEN 
- HVORFOR?



MULIGHEDER 
MED KONTODATA
- i dag og i fremtiden
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TID TIL
SPØRGSMÅL
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Kontaktinformation

Mads Aarup
Stifter og direktør i Monthio

mads@monthio.com

Lars Lolk Hauge
Director

llhau@nets.eu
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Tak for i dag

Fremtidens betalinger og ”open banking”


