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WEST: Nu lanseras cash2go® - enklare och säkrare kontantuttag för
alla
West International lanserar cash2go®, tjänsten som möjliggör riktiga kontantuttag i
butik. Uttag kan erbjudas på ett enkelt sätt utan att butiken behöver investera i
kostsamma uttagsautomater. Med mindre kontanter kan butiken även spara in på
värdetransporter och risken för rån reduceras. Privatpersoner får lättare att ta ut
kontanter och kan göra uttag i en trygg och säker miljö.
Det kontantlösa samhället breder ut sig. Men även om kontantanvändningen minskar så
kommer kontanter finnas kvar som betalmedel under många år framöver. Att Sverige, med
start i år, kommer få helt nya sedlar är bara ett exempel på detta.
I tider när bankkontoren slutar hantera kontanter och bankomater monteras ned blir det allt
svårare för vanliga medborgare att ta ut kontanter. Antalet bankomater har blivit 15 procent
färre de senaste tre åren och andelen bankkontor som tar hand om kontanter har minskat
med 40 procent. På 175 orter har invånarna mer än 15 kilometer till närmaste kontantuttag.
cash2go® är ett starkt alternativ med tydliga fördelar när bankkontoren försvinner. Genom
kontantuttag minskar mängden kontanter i butiken och då minskar också butikens kostnader
för penningtransport och säkerheten för personalen ökar. Konsumentens tillgänglighet till
kontanter ökar och det är helt enkelt tryggare för individen att ta ut kontanter inomhus i
butiken.
Idag kan vissa butiker erbjuda kontanter genom så kallad kontantavrundning vid varuköp.
Detta gäller endast mindre belopp och i normalfallet endast för svenska bankkort. För butiken
uppstår dessutom en kostnad för uttaget. Med cash2go® får butiken istället en intäkt för varje
uttag och kortinnehavaren kan ta ut samma belopp som i bankomaten. Alla kort från de
ledande kortföretagen accepteras, även utländska kort. Detta är inte minst viktigt i områden
med stora inslag av turist- och handelsnäring.
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