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P R E S S M E D D E L A N D E  

Visa och Samsung tecknar globalt partneravtal för att 
påskynda tillgängligheten av mobila betallösningar  

 

Banker runt om i världen erbjuds en ny tjänst för att säkert kunna ladda ner 
kontoinformation för betalningar med Samsungs mobila enheter. Partneravtalet banar väg 
för implementeringen av storskaliga system för mobila betallösningar. 

 
SAN FRANCISCO, 25 februari, 2013 – Visa och Samsung tillkännager idag ett globalt partneravtal som 

kombinerar Visas expertis inom betallösningar med Samsungs ledande position inom mobil teknologi. 

Samarbetet har potential att betydligt kunna öka mängden mobila NFC-betalningar (Near Field 

Communication) globalt. Enligt avtalet kan banker, som planerar att lansera program för mobila 

betallösningar, använda Visas Mobile Provisioning Servie1 för att säkert kunna ladda ner kontoinformation 

gällande betalningar. Informationen laddas ner på Samsungenheter utrustade med NFC-teknik.  

 

Dessutom kommer Samsung erbjuda applikationen Visa payWave finnas i deras mobila NFC-enheter. Visa 

payWave är Visas applikation för mobila betalningar som innebär att konsumenter endast behöver vifta med 

mobilen för att betala.     

 

Mariano Dima, vice VD för Visa Europe säger: ”Vi är glada över att få fortsätta stärka vår långsiktiga relation 

med Samsung. Det här tillkännagivandet representerar ett partnerskap mellan två pionjärer och innovativa 

globala aktörer som syftar till att skapa en spännande och engagerande tjänst. En Samsungprodukt som är 

utrustad med Visas kontaktlösa betaltjänst är ett starkt erbjudande och kommer göra mobila betalningar till 

en verklighet för människor runtom i världen”   

 

”Samsung har länge varit en pionjär inom teknik, sedan 2005 har vi erbjudit produkter utrustade med NFC-

teknik, och idag visar vi återigen vägen för att erbjuda mobila betalningar. Partnerskapet med Visa innebär 

att vi är ett steg närmare en global plattform för mobila betalningar”, säger Dr. Won-Pyo Hong, VD och Chef 

för Media Solution Center, Samsung Electronics. ”Vi tror att vi har ett värdefullt erbjudande gentemot 

bankerna, som i slutändan gör det möjligt för kunder att välja betallösningar med NFC-teknik”  

 

                                                        
1 Visas Mobile Provisioning Services finns inte tillgängliga på alla marknader 
 



 2

NFC-teknologi är en global standard för kommunikation vilken gör det möjligt för mobila enheter att på ett 

säkert sätt kommunicera med en betalterminal. Enligt ABI Research prognos kommer hela 1.95 miljarder 

NFC-enheter vara i bruk 20172. Visas och Samsungs globala partneravtal är unikt eftersom det är första 

gången en ledande mobiltelefontillverkare, som använder sig av NFC-teknik, samarbetar med ett företag som 

tillhandahåller system för betallösningar. Initialt är det främst följande områden som är aktuella för 

samarbetet:  

 

 Global strategisk allians 
Visa och Samsung har kommit överens om att jobba tillsammans för att tillhandahålla nästa 

generations Samsungmobiler utrustade med Visas mobila betallösningar. Samtidigt samarbetar Visa 

med banker för att öka tillgängligheten för mobila betallösningar globalt. 

 

 Samsung ansluter sig till Visas Mobile Provisioning Service 
För att göra det möjligt för banker att lansera storskaliga mobila betaltjänster baserade på NFC-teknik 

kommer Samsung erbjuda banker möjligheten att ladda ner kontoinformation gällande betalningar 

kontaktlöst genom säkra chip inbyggda i Samsungs produkter. Detta är möjligt tack vare Visas Mobile 

Provisioning Service3 som är kopplad till Samsungs KMS (Key Management System) – en tjänst som 

genererar säker datalagring för utförare.   

 

 Samsung tilldelas Visas globala payWave-licens 
Visas applikation payWave för mobila enheter kommer vara förinstallerad i nästa generation 

Samsungmobiler utrustade med NFC-teknik. Utöver standardlösningar kan dessa produkter göras 

personliga med Visas kontoinformation gällande betalningar. Det är enkelt för konsumenterna att 

själva åstadkomma detta genom att använda en mobil betalapplikation som deras bank 

tillhandahåller.   

 

På Mobile World Congress 2013, som hålls den 25-28 februari i Barcelona, demonstrerar Visa payWave-

applikation för mobiler samt deras Mobile Provisioning Service som kan användas av banker för att säkert 

kunna ladda ner kontoinformation gällande betalningar till NFC-utrustade Samsungmobiler. För mer 

information, besök Visa på Mobile World Congress, Hall 6, monter 6E40. 

 
 

# # # 
 

 

                                                        
2 Källa: ABI Research, 21 november, 2012 http://www.abiresearch.com/press/nfc-will-come-out-of-the-trial-
phase-in-2013-as-28 
 
3 Visas Mobile Provisioning Services finns inte tillgängliga på alla marknader 
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Om Visa Inc. 
Visa är ett globalt betalnings-och teknikföretag som kopplar konsumenter, företag, finansiella institutioner 
och regeringar, i mer än 200 länder, snabba, säkra och pålitliga elektroniska betalningar. Visa driver ett av 
världens mest avancerade bearbetning nätverk – VisaNet - som kan hantera mer än 24.000 
transaktionsmeddelanden per sekund, med skydd för bedrägeri och säker betalning för handlarna. Visas 
innovationer göra det möjligt för banker och handlare att erbjuda konsumenterna fler valmöjligheter: Betala 
nu, i förväg eller senare. För mer information, besök corporate.visa.com    

 
 
Om Visa Europe 
Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av över 
3700 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. 
och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa. Visa Europe arbetar för 
att skapa tjänster och infrastruktur som gör det möjligt för miljontals europeiska konsumenter, företag och 
regeringar att göra elektroniska betalningar. Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe 
snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder – kortinnehavarna och 
handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en 
enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa. För mer information, besök www.visaeurope.com  
 
 
Om Samsung Electronics Co., Ltd. 
Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en global ledare inom hemelektronik och dess komponenter. Genom 
kontinuerlig innovation och nya upptäckter utvecklar vi smart-tv, smarta telefoner, pc, skrivare, kameror, kök 
och vitvaror, medicinsk utrustning, halvledare och led-lösningar. Vi är 227 000 medarbetare i 75 länder med 
en årlig försäljning på över 143 miljarder dollar. Vårt mål är att öppna upp nya möjligheter för människor 
överallt. För att upptäcka mer, besök www.samsung.com   
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