
 
 

 

 

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle 
løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største 
finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder, 31.500 medarbejdere og filialer på 600 lokaliteter. Nordea-
aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Læs mere om os på nordea.com. 

København, 24. oktober 2017 

Nordeas kunder får Apple Pay 

I dag giver Nordea sine kunder i Danmark, Finland og Sverige adgang til Apple Pay. Apple 
Pay-løsningen transformerer mobilbetaling med en sikker, hurtig og bekvem måde at betale 
på. 

 
Med 1,7 mia. korttransaktioner pr. år og den udbredte mobilbrug i Norden er digitale løsninger til kunderne en 
hjørnesten i Nordeas strategi. I de seneste år har Nordea systematisk opbygget sin portefølje af løsninger til 
mobilbetaling. 
 
- Med Apple Pay som supplement til vores eksisterende løsninger til mobilbetaling kan vi tilbyde vores iPhone- 
og Apple Watch-kunder en sikker og brugervenlig global løsning, der gør hverdagen nemmere, siger Mads 
Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunder. 
 
Apple Pay kan bruges ved betalingsterminaler, der har symbolet for Apple Pay eller kontaktløse kortbetalinger. 
Derudover kan kunderne bruge Apple Pay i mange apps og online. 
 
I dag kan Nordea tilbyde Apple Pay til ca. 1,3 mio. mobilbankkunder, der allerede bruger iOS-enheder hver 
måned. 
 
Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger er kernen i Apple Pay. Når et hæve- eller kreditkort bruges 
sammen med Apple Pay, bliver kortnumrene ikke gemt på enheden eller Apples servere. I stedet bliver et unikt 
kontonummer tildelt, krypteret og gemt sikkert i det såkaldte Secure Element på enheden. Hver transaktion 
bliver autoriseret med en unik, dynamisk sikkerhedskode. 
 
 
Yderligere information: www.nordea.dk/apple-pay 

 
Yderligere information om Apple Pay: http://www.apple.com/apple-pay/ 
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Faktaboks  

 
Apple Pay er nem at sætte op, og brugerne vil fortsat have alle fordelene ved hæve- og kreditkort.  
 
I Finland vil Apple Pay være tilgængelig for Nordea-kunder, der bruger Visa: Nordea Electron og Nordea Debit samt 
via Mastercard: Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Premium, Nordea Platinum, Nordea Black, Finnair Mastercard, 
Stockmann Mastercard og Tuohi Mastercard.  
 
I Danmark vil Apple Pay være tilgængelig for Nordea-kunder, der bruger Nordea Visa/Dankort og Nordea Pay samt 
via Mastercard: Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Premium, Nordea Platinum og Nordea Black.  
 
I Sverige vil Apple Pay være tilgængelig for Nordea-kunder, der bruger Visa: Nordea Electron og Nordea Debit samt 
via Mastercard: Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Premium, Nordea Platinum og Nordea Black.  
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