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Dette vil populær finanstjeneste bruge ny
betalingslov til
AF DANIEL HEDELUND
Offentliggjort 09.06.17 kl. 10:01

Kortfristede lån med konkurrencedygtige renter og nye loyalitetsprogrammer er blandt
de nye forretningsområder, som den populære finansapp Spiir ser for sig, når den nyligt
vedtagne betalingslov træder i kraft ved årsskiftet.

Relaterede artikler
Finansaktører roser ny
betalingslov  men
lakmusprøven venter
stadig
Folketinget vedtager ny
betalingslov

Direktør for og medstifter af Spiir, Rune Mai. Foto: PR

Loven vækker glæde hos fintechvirksomheden Spiir, som er en
app, der hjælper sine brugere med at skabe overblik over deres
privatøkonomi.

Jesper Berg: Der er en
politisk forventning om
billigere
investeringsprodukter
Thailandsk storbank vil
investere millioner i
fintechstartups

Spiir har i dag over 50.000 brugere og er en såkaldt
kontooplysningstjeneste, som bliver omfattet af de nye betalingslov,
der træder i kraft næste år.

Taberen Theresa May
vil danne en ny
konservativ regering

Blandt andet giver den nye betalingslov virksomheder mulighed for
at markedsføre produkter til forbrugerne på baggrund af deres
indkøbsoplysninger, hvis forbrugerne giver samtykke til det.

Finske OP spår fortsat
Nordeaflytning trods
ændringer i
afgiftsplaner

Dertil får finansvirksomheder mulighed for at foretage
kreditvurderinger af deres kunder på baggrund af deres
overordnede købshistorik, mod at kunderne giver samtykke.

Quiz: Kan du huske
ugens nyheder?

Både Forbrugerrådet Tænk og finanssektorens repræsentanter har
taget godt imod den nye lov, som også den finansteknologiske
virksomhed Spiir roser. Og allerede nu har Spiir planer for nye
forretningsområder, som loven åbner op for.

Udskiftning i C20: FLS
og Nordea spurter forbi
Nets og William

"Den mulighed, vi har gået og ventet på, er at forbinde
livsstilsbutikker med de unge borgere. Vi ved, at de unge er

Theresa May siger hun
danner ny regering

http://ﬁnanswatch.dk/secure/Finansnyt/article9636037.ece
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Seneste nyt
Nordjysk andelskasse
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Indtast din email

Seneste Finansnyt

I sidste uge vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny betalingslov,
som har til hensigt at skabe et fundament for flere nye finansielle
services.

"Det er super glædeligt, at loven er blevet, som den er blevet, og at
man ikke skræmmer fintech væk fra Danmark," siger medstifter af
og direktør for Spiir, Rune Mai.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
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storforbrugere af livstilsbutikkerne, såsom caféer, som dog omvendt
har svært ved at komme i kontakt med de unge," siger Rune Mai.

Direktør: App vil forblive gratis
Han siger, at Spiir derfor har startet et projekt, der hedder Spiir
Connect.
"Det går ud på, at vi gerne vil belønne de unge for det liv, de lever 
ved at vi gerne vil lave loyalitetsordninger for alle mindre butikker,
som kan give deres kunder, som typisk er unge mennesker,
rabatordninger på baggrund af deres forbrug," siger han til
FinansWatch.
Spiir er i dag en gratis app for brugerne, og Rune Mai understreger,
at sådan vil det blive ved med at være.

Medie:
Erhvervsminister parat
til indgreb mod
andelsboligforeninger

Danica anker dom: "Sagen er principiel"
(11:55)

Investeringsfondes omkostninger falder
for første gang i fem år (11:31)
S om kursskifte: Ny betalingslov beskytter
fortsat forbrugerne (10:58)
AP Pension får ny projektdirektør (10:28)
Dette vil populær finanstjeneste bruge ny
betalingslov til (10:01)
Britiske medier erfarer at Theresa May
bliver siddende (09:21)

"Vi vil tjene penge i baggrunden på at formidle kontakter for
butikkerne. Hvis vi får 100 mand ned på en kaffebar, betaler
kaffebaren noget for det," siger han.

Kortfristede lån i samarbejde med banker

Vis valgte
Flere nyheder

Finansjob

Se alle ledige stillinger

Rune Mai tilføjer, at den nye betalingslov samtidig åbner op for, at
Spiir på sigt kan facilitere lån til sine brugere i samarbejde med
eksempelvis banker eller andre finansielle långivere.
"Vi kan se for os, at vi med de nye regler på et tidspunkt kan lave
kreditvurderinger af brugerne, og vi igennem bankerne eller andre
kan facilitere korte, mindre lån til vores brugere. Det vil sige lån,
som står i modsætning til kviklån, hvor renten ofte løber langt op
over 100 pct.," siger Rune Mai.
Han giver et eksempel:
"Hvis man nu ikke har sparet op til Roskilde Festival, men vil have
råd til at betale for billetten i de efterfølgende tre måneder, kan man
forestille sig, at Spiir kan være med til at facilitere et lån til en
fordelagtig rente. På den måde bliver det til en likviditetsforskydning
i stedet for et overforbrug," siger Rune Mai, direktør for Spiir.

Nystartet fondsmæglerselskab søger otte
investeringsspecialister

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Indtast din email
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Kortfristede lån med konkurrencedygtige
renter og nye loyalitetsprogrammer er blandt
de nye forretningsområder, som den
populære finansapp Spiir ser for sig, når den
nyligt vedtagne betalingslov træder i kraft

Erfaren teamchef til Kundedrift Bank og
Realkreditsupport i Høje Taastrup  Nykredit

Privatrådgiver til Sydbank i Korsør

Forretningskonsulent til nyt agilt team  BEC

Totalkredit søger Senioranalytiker

ved årsskiftet.

Finansansatte sidder længere på skolebænken
Uddannelsesniveauet i finansektoren er
steget markant de sidste ti år, viser en ny
analyse fra Finanssektorens
Arbejdsgiverforening (FA).

Medie: Erhvervsminister parat til indgreb mod
andelsboligforeninger
Ifølge nyhedsmediet Finans er
erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) på vej
med indgreb over for de danske
andelsboligforeninger.
http://ﬁnanswatch.dk/secure/Finansnyt/article9636037.ece

Dygtig juridisk medarbejder søges til
Direktionssekretariatet  Den Jyske Sparekasse

Vi søger sagsbehandlere og privatrådgivere til
en ny bank  Skjern Bank

Privatrådgiver, Skjern Bank Ribe

Assurandør til Nykøbing Falster  Storstrøms
Forsikring
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Britiske medier erfarer at Theresa May bliver
siddende
Theresa May har ingen planer om at gå af
som britisk premierminister, erfarer BBC og
Sky News.

Filialdirektør til åbning af ny filial på Islands
Brygge  Sparekassen Sjælland

Controller – Sygeforsikringen ”danmark”

Quiz: Kan du huske ugens nyheder?
Har du fulgt ordentligt med i finanssektoren i
den seneste uge? Prøv vores ugentlige quiz
og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Kreditkonsulent søges til hovedkontoret i
Grindsted  Den Jyske Sparekasse

Privatrådgiver i Fredericia  Middelfart
Sparekasse

Forsiden lige nu

Nordjysk andelskasse opfylder ikke solvensbehov
En lille nordjysk andelskasse er kommet i
pengeknibe og lever ikke op til sit
individuelle solvensbehov. Det udløser fire
påbud fra Finanstilsynet.

Privatrådgiver i Sydbank

Vi søger 2 ambitiøse privatrådgivere med
overblik til filialen i Grindsted  Den Jyske
Sparekasse

Jesper Berg: Der er en politisk forventning om
billigere investeringsprodukter
Selvom landets to største banker ikke har planer
om at sænke kundernes omkostninger, når første
del af Mifid II træder i kraft i næste måned, så er
der en politisk forventning om, at de nye regler vil
føre til lavere priser, påpeger Finanstilsynet direktør Jesper Berg.

Afdelingsleder til Sydbank i Haderslev

Barselsvikariat som Account Manager til
Nykredit International

Quiz: Kan du huske ugens nyheder?
Har du fulgt ordentligt med i finanssektoren i den
seneste uge? Prøv vores ugentlige quiz og få
chancen for at vinde en iPad Mini.

Finske OP spår fortsat Nordea-flytning trods
ændringer i afgiftsplaner
Den finske finanskoncern OP regner fortsat med, at
Nordea flytter det juridiske hovedkvarter til Finland
på grund af de svenske bankafgifter.

Thailandsk storbank vil investere millioner i
fintech-startups

Filialdirektør til åbning af ny filial i Greve 
Sparekassen Sjælland

Privatrådgiver til Vejle  Middelfart Sparekasse

Kunderådgiver til Odense City og Dalum
afdeling  Sparekassen Fyn

Sparinvest søger stærk analytiker til
rapportering & porteføljeanalyse

Den thailandske storbank Kasikorn Bank opretter
en fond, der skal investere millioner i asiatiske og
europæiske fintechstartups. Det skriver Finextra.
Forsikring & Pension søger en underdirektør
med erfaring med økonomisk regulering

Thorco Bulk is hiring a new head of finance with
responsibility for risk management, treasury and
accounting

Erfaren chefkonsulent til intern og strategisk
kommunikation  Nykredit
http://ﬁnanswatch.dk/secure/Finansnyt/article9636037.ece
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Dygtig jurist med gode kommunikationsevner og
benene på jorden  Lokale Pengeinstitutter

Privatkunderådgiver til Lyngby  BankNordik

Alsidig økonom til tilsyn med kapitalmarkedet 
Finanstilsynet

Engageret kunderådgiver til Sparekassen
Vendsyssel, Struer

Erfaren kunderådgiver til Private Banking Fyn 
Sparekassen Fyn

Ejerlederrådgiver til center Lyngby  Nykredit

Afdelingsdirektør, Storkunde Salg  Spar Nord

Maj Invest søger SimCorp DimensionSpecialist

Ejendomsmægler til Kompetence Center
Erhverv, vestjyskBANK i Holstebro

Leder for erhverv til Region Vest  Sparekassen
Vendsyssel

Compliance Officer til Compliance &
Operational Risk  Sparinvest

Privatrådgiver til Sydbank i Ringsted

Spar Nord Vejgaard søger frisk og udadvendt
privatkunderådgiver

Regnskabschef med empatisk ledelsesprofil 
P+

Direktør, Spar Nord Lillebælt

Markedskonsulent til Sydinvest

http://ﬁnanswatch.dk/secure/Finansnyt/article9636037.ece

4/6

2017-6-10

Dette vil populær ﬁnanstjeneste bruge ny betalingslov til

Manager, Finance Processes  Fritz Hansen

Udfordrende vikariat som analytiker i Wholesale
Development  Nykredit

En jurist og en økonom til at sætte rammerne
for og føre tilsyn med realkreditvirksomhed 
Finanstilsynet

Filialleder Lyngby  BankNordik

Finanstilsynet søger en erfaren økonom til
kontoret for Kollektive Investeringer

Løsningsorienteret seniorkreditspecialist til
nyoprettet stilling  Vækstfonden

Spar Nord Frederiksberg søger privatrådgiver
Se alle ledige stillinger

William Demant ryger ud af eliteindeks
MW-indeks: Børsraket vinder i ellers rød uge
Medie: Her er de bedst sælgende
diabetesmidler i USA
Merrimack henter ny direktør hos Ariad

Stiftere af danske Ship-Log sælger
majoritet til Eimskip
Danske Clipper Group taber på færgesalg
og valuta
Her er ugens bedste historier på
Shippingwatch

Briefing: Ugen i mediebranchen
Populær radiovært vender tilbage til æteren
I 2018 bliver digitale abonnementer
grænseløse
Modemedie i dvale - forhandler om salg

Morgan Stanley: Teekays finansielle
tilstand under pres

Teslas værdi overstiger BMW's - ligger nu
nummer fire

Alle byboere evakueret efter storbrand på
færøsk makrelfabrik

Saudi Aramcos børsplaner møder kritik i
London

Bisca er på jagt efter ny direktør

Regeringen på vej med indgreb mod
andelsboliger

Barndomsvenner overtager sønderjysk
kålklenodie

Styrelse bliver forsinket i sin udflytning fra
København

Føtex vil bruge Kiwi-lukning til at jagte nye
storbykunder

Arkitekt gennem 30 år sværger til det
funktionelle: "Ikke noget pjank"

Tysk energiselskab vil med på amerikansk
offshore
EU-Kommissionen er klar til at forhandle om
Nord Stream 2

Ugens bedste historier på EjendomsWatch
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