equensWorldline werkt samen met UniCredit voor het
verwerken van haar betalingsverkeer in Duitsland en
Oostenrijk
Utrecht, 27 februari 2020 - equensWorldline SE, een dochteronderneming van Worldline
[Euronext: WLN], Europees leider in het betalingsverkeer en transactiediensten, betaalen transactiedienstensector, heeft een langdurig strategisch partnerschap gesloten met
UniCredit, een toonaangevende financiële instelling in Europa. Op basis van deze
overeenkomst, die - in navolging van Commerzbank - opnieuw een belangrijk
langetermijncontract met een toonaangevende Tier-1 Bank vertegenwoordigt, zal
equensWorldline alle SEPA-betalingen (Single Euro Payments Area), instant payments,
multi-currency, domestic en high value payments voor beide financiële instellingen
verwerken.
Als servicepartner zal equensWorldline verantwoordelijk zijn voor de verwerking van alle
bovengenoemde betalingen voor UniCredit in Oostenrijk en Duitsland. Dit zal gebeuren via haar
uiterst betrouwbare, toekomstgerichte en efficiënte betalingsplatform dat volledig voldoet aan alle
toepasselijke wettelijke vereisten. Alle soorten betalingen zullen worden verwerkt op dit ene
geïntegreerde platform en daarmee maakt en ondersteunt equensWorldline innovatie over de hele
linie van account-to-account betaalproducten mogelijk. Door dit belangrijke nieuwe contract en
partnerschap met UniCredit versterkt equensWorldline haar positie als grootste betalingsverwerker
in Europa.
Op weg naar een wereldwijde end-to-end, real-time en technisch gestandaardiseerde
betalingswereld, heroverwegen banken nu serieus hun zakelijke en operationele model voor hun
betalingsverwerkingsprocessen. Vanwege de benodigde investeringen en exploitatiekosten voor het
ontwikkelen en onderhouden van een end-to-end stabiele infrastructuur, worden sourcingmodellen
voor de verwerking van betalingen meer en meer een haalbare oplossing voor banken van elke
omvang, omdat zij hierdoor hun kosten kunnen verlagen, complexiteit en risico's kunnen
verminderen en middelen kunnen vrijmaken.
Michael Steinbach, CEO van equensWorldline: "We zijn buitengewoon trots op dit partnerschap,
dat laat zien dat steeds meer toonaangevende financiële instellingen de voordelen onderzoeken van
het uitbesteden van hun betalingsactiviteiten bij een gespecialiseerde pan-Europese
betalingsverwerker zoals wij. equensWorldline is
niet alleen leverancier, maar ook een
sparringpartner die zorgt voor innovatie, concurrentievermogen en gegarandeerde naleving van de
regelgeving. Dit betekent dat we de toekomst van het betalingslandschap in Europa en wereldwijd
vormgeven door samen te werken met sterke leidende bankpartners zoals UniCredit. Zowel
equensWorldline als UniCredit hebben een sterke positie in de Europese financiële sector en werken
al vele jaren met succes als toonaangevende spelers in deze omgeving. Door gezamenlijk gebruik te
maken van onze jarenlange ervaring en internationale footprint kunnen we Europese klanten de
diensten bieden die het beste bij hen passen. Ook op mondiaal niveau kunnen we klanten zo beter
bedienen, aangezien de verwerking van betalingen zich snel ontwikkelt tot een wereldwijde realtime betalingswereld".
Alessandro Baroni, CMO van equensWorldline: "We vieren deze heuglijke, belangrijke stap die
equensWorldline de mogelijkheid biedt om samen te werken met UniCredit voor het transformeren
van de betalingsverwerking in twee van haar kernmarkten, het bevorderen van operationele
uitmuntendheid en het ondersteunen van onderscheidende product- en IT-innovatie.”

Over equensWorldline
equensWorldline is pan-Europees marktleider op het gebied van betaal- en transactiediensten. Als onderdeel
van de Worldline Group combineert equensWorldline langdurig bewezen expertise op het gebied van
betalingsverwerking (issuing, acquiring, intra- en interbancaire transactieverwerking) met innovatieve
oplossingen op het gebied van e-commerce, mobiel en contactloos betalen. Met ruim 50 jaar ervaring bedient
equensWorldline een zeer divers, internationaal klantenbestand verspreid over heel Europa. Klanten vertrouwen
op de expertise van equensWorldline om te anticiperen op wijzigingen in de Europese regelgeving, te profiteren
van nieuwe technologieën, processen te optimaliseren, operational excellence te waarborgen en frauderisico’s
effectief te beheersen. De ongeëvenaarde Europese footprint van het bedrijf maakt equensWorldline een
kostenefficiënte en concurrerende business partner voor naadloze, veilige en efficiënte betaaloplossingen.
www.equensworldline.com
Over Worldline
Worldline [Euronext: WLN] is de Europese marktleider in betalings- en transactieservices. Innovatie zit in de
kern van ons DNA. Worldline biedt pan-Europese en binnenlandse Acquiring voor zowel fysieke als online
bedrijven, beveiligde verwerking van betalingstransacties voor banken en financiële instellingen,
transactieservices in e-ticketing en voor lokale en centrale openbare instanties. Dankzij aanwezigheid in meer
dan
30
landen
is
Worldline
de
aangewezen
betalingspartner
voor
winkeliers,
banken,
openbaarvervoerbedrijven, overheidsinstanties en industriële bedrijven; waarvoor Worldline geavanceerde
digitale services biedt. De activiteiten van Worldline zijn onderverdeeld in drie bedrijfstakken: Merchant
Services, Financial Services waaronder equensWorldline en Mobility & eTransactional Services. Worldline heeft
wereldwijd ongeveer 12.000 mensen in dienst, met een 2019 omzet van 2,4 miljard euro.
worldline.com
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