I NOKAS HÅNDTERER VI KONTANTER
– som giver forbrugerne frihed

74% af danskerne ønsker at bevare kontanter.
Det gælder også de unge – her er tallet 68%.

”Nokas er certificeret efter dansk standard, DS 3999, som er en sikkerhedscertificering for branchen, der betyder, at man kan
godkendes til kontanthåndtering for virksomheder og banker. Certificeringen er desuden en forudsætning for at være depot for
Nationalbanken. Certificeringen er så skrap, og sikkerhedskravene så høje, at Fort Knox kommer til at virke forældet”.
Kasper-Skov-Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen og medforfatter til standarden

KONTANTERNES PLADS I FREMTIDEN
At udveksle kontanter i bytte for varer eller ydelser har været en naturlig procedure
igennem flere hundrede år, og uanset om valutaen hedder kroner, euro eller dollars er
kontanthåndtering en vigtig samfundskritisk infrastruktur i vores moderne samfund.
I Danmark går den digitale udvikling hurtigt, og en del handel foregår kontantløst. Der
er imidlertid samfundsgrupper, der er helt afhængig af at kunne betale med kontanter,
ligesom der er forbrugere, der ganske enkelt ønsker at betale kontant, fordi det giver dem
frihed til at vælge og retten til privatliv. Derfor er det vigtigt at holde fast i et solidt alternativ
til digitale betalinger.
Det kontantløse samfund er dybt afhængig af velfungerende netværk og servere med
høj kapacitet, og dermed også ekstra sårbart ved nedbrud, serverfejl og eventuelle cyberangreb. Ved at holde kontanterne i rotation er vi med til at sikre, at Danmark står robust
i et digitaliseret samfund.

Anders Gaba
- adm. direktør.

VORES SERVICES
Detail forretning: Lad Nokas forenkle din værdihåndtering. Vi afhenter kontanter,
leverer byttepenge og optæller kontantbeholdning med efterfølgende optællingsrapport.
Det betyder tryghed for dine medarbejdere, at vi tager os af dine kontanter. Vi henter
kontantomsætningen direkte hos dig og tager det fulde ansvar, så længe kontanterne er i
vores varetægt. Vi fragter også andre værdifulde genstande, som kan være udsat for risiko
under transport.
Banker: Moderne bankforretning er i konstant forandring. Nokas tilbyder en række
services til bank- og finanssektoren såsom håndtering af kontanter og kontantdepoter samt
drift og vedligehold af hæveautomater.
KONTANTEN, ATM og indbetalingsservice: I samarbejde med en række pengeinstitutter har Nokas etableret KONTANTEN, hvor det er muligt både at hæve penge,
få saldooplysninger og i mange automater er det også muligt at indsætte sine kontanter.
Derudover tilbyder Nokas en indbetalingsløsning til erhvervsdrivende, der afløser den
traditionelle døgnboksløsning.

KONTANTER ER LIG MED
FRIHED OG TRYGHED
Mange af os bruger både kontanter og digitale betalingsløsninger. Det er ikke et enten eller. Og der er mange forskellige
årsager til vores valg. Men ét er sikkert. Kontanterne giver alle
forbrugere den ultimative frihed, og der er ingen gebyrer.

Erik Nihøj, som ejer en pølsevogn, har regnet på
sine omkostninger for at tage imod digitale
betalinger:
”Jeg er chokeret over hvor dyrt det er… Min gennemsnitlige pris på en digital betaling ligger på
3,50 kr. En fransk hotdog koster 29 kr. inklusive
moms… Derudover skal jeg have en internetforbindelse, en dankortterminal med supportaftale,
og afhængigt af hvilket kort jeg tager imod, er
der forskellige rentesatser.”
JyllandsPosten
Han fortæller, at det koster ham godt 25.000
om året at tage imod digitale betalinger. Til sammenligning er det gebyrfrit at tage imod en
kontantbetaling.

”Kontanter handler om frihed. Om retten til at
bruge sine egne penge. Om retten til privatliv.
Det kan være rart at have et konkret overblik
over sit forbrug, at give kontante gaver eller
spare op og betale fx sin mountain bike kontant.
Og så er der de udsatte grupper. De har brug
for kontanter. De sårbare borgere, de ældre og
de, der ikke kan finde ud af computere. Få hjemløse og andre socialt udsatte har en bankkonto
og endnu færre et kreditkort. Kontanter handler
om samfundets ansvarlighed.“
Anders Kjærulff
- redaktør på Bevarkontanter.dk.

TRE SKARPE OM KONTANTER
74,5 mia i omløb i 2020. Det er 5,6% mere end 2019
74% af danskerne ønsker at bevare kontanter
210 antal KONTANTEN automater i 2021
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Dansk når det er bedst

KIBO Sikring har købt Nokas Teknik
Nokas Teknik bliver dermed en del af KIBO Sikring A/S, og vi ser frem til
at servicere nye og eksisterende kunder sammen.
Som totalleverandør og 360° sikringspartner tilbyder vi mere end 50 års
erfaring inden for elektronisk overvågning og mekanisk sikring. Derfor er
kunder og samarbejdspartnere forsat og som altid i sikre hænder hos os.

Let Us Build
a Trusted
Future
Together

Email: kibo@kibo.dk

www.KIBO.dk

Your transformation partner
for enabling trusted business
You need a trusted partner. We aim to
understand your challenges, purpose
and strategy so that we can help you
strengthen your business.
Let us work together with you to drive
a trusted future together.
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