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Luminori pangaautomaatide võrgustikku hakkab käitama ja uuendama 
Worldline 
 
Luminor ning Euroopa suurim makse- ja tehinguteenuste pakkuja Worldline sõlmisid 
viieaastase lepingu, mille alusel Worldline ühtlustab ning uuendab Luminori pangaautomaatide 
võrgustikku. Partnerlus Worldline'iga võimaldab Luminoril pakkuda uuemaid ning 
kliendisõbralikumaid pangaautomaate. 
 
Praegu on Luminori pangaautomaatide võrgustikus Eestis, Lätis ja Leedus kasutusel erinevad 
automaatide mudelid, millest osa kuuluvad Luminorile ning teised on tellitud eri teenuseosutajatelt. 
Pangaautomaatide võrgustiku käitamine muutub pärast selle ühtlustamist tõhusamaks ja võimaldab 
pakkuda klientidele sarnast funktsionaalsust ning teenuseid kogu Baltikumis. 
 
Worldline hakkab Leedu pangaautomaate oma võrgustikku lisama juunis ja üleminek kõigis 
Baltimaades viiakse lõpule septembris. Luminori klientidele see vahetuid muudatusi kaasa ei too. 
Vanimaid pangaautomaate hakkab Worldline uuendama ja asendama augustist.  
 
Luminori tegevjuhty Peter Bosek ütles: „Meil on hea meel alustada koostööd Worldline'iga, et 
pakkuda oma klientidele üha paremaid teenuseid. Worldline on laialdaste kogemustega 
usaldusväärne partner, kes toetab meid pangaautomaatide võrgustiku ühtlustamisel ja 
ajakohastamisel. Luminor on jõudnud uude arenguetappi ja tänu koostööle maailma tipptasemel 
teenuseosutajaga saame oma klientidele pakutavat kogemust pidevalt paremaks muuta.“ 
 
Worldline'i Põhja- ja Baltimaade regiooni ning finantsteenuste juht Zanda Brivule-Jansone 
kommenteeris: „Oleme väga rõõmsad, et Luminor valis meid oma pangaautomaatide võrgustikku 
ajakohastama. Jätkame uuendustega, et muuta rohkem sularahatehinguid kontaktivabaks ning 
turvaliselt kättesaadavaks ka ilma kaardita. Usaldus, mida Luminor selle lepinguga meile avaldas, on 
tunnustus meie meeskonna asjatundlikkusele pangaautomaatide võrgustike arendamisel ja käitamisel 
meie partnerpankade ning nende klientide heaks.“  
 
 
WORLDLINE 
Worldline (Euronext: WLN) on Euroopa liider makse- ja tehinguteenuste vallas, olles maailmas neljandal kohal. 
Globaalse haardega ja innovaatilisusele pühendunud Worldline on eelistatud tehnoloogiapartner nii 
kaubandusettevõtetele, pankadele, ühistranspordiettevõtetele, valitsusasutustele kui ka kõigi sektorite 
tööstusettevõtetele. Worldline, kellel on üle 20 000 töötaja enam kui 50 riigis, pakub klientidele jätkusuutlikke, 
usaldusväärseid ja turvalisi lahendusi terves maksete väärtusahelas ning soodustab nende äritegevuse kasvu 
olenemata asukohast. Worldline'i osutatavad teenused jagunevad kaubandusteenuste; terminalide, lahenduste ja 
teenuste; finantsteenuste ning mobiilsuse ja elektrooniliste tehingute valdkondadesse. Need hõlmavad riigisiseste 
ja rahvusvaheliste maksete vastuvõtmist nii kauplustes kui ka internetis, ülimalt turvalist maksetehingute 
töötlemist, laia valikut makseterminale ning e-piletitega seotud ja digiteenuseid tööstuskeskkonnas. 2020. aastal 
oli Worldline'i ligikaudne tulu 4,8 miljardit eurot.  
 
LUMINOR 
Luminor on umbes 870 000 kliendi ja 2300 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel 
on 2021. aasta märtsi lõpu seisuga 14,9% hoiuste ja 16,9% laenude turuosa. Panga omakapitali maht on 1,7 
miljardit eurot, mis tagab Luminori kapitaliseerituse 23,4% tasemel esimese taseme põhiomavahenditega (CET1). 

 


