
 
 

 

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål 
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av 
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq 
Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 

Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, 13 mars 2018 

Nordea lanserar betalningslösning för Fitbit 
och Garmin-klockor 
Nu kan Nordeas kunder snabbt, enkelt och säkert betala i butiker direkt från handleden genom Fitbit och 
Garmins smarta sportklockor.* Tjänsten är en del av det vässade Nordea Wallet-erbjudandet, kundernas 
mobila plånbok. 
 
Nordea har nu lanserat en lösning för kontaktlösa betalningar genom Fitbit-aktivitetsarmband och Garmins 
smarta sportklockor. 
 
Tjänsten är tillgänglig för alla kunder som har privata kredit- eller betalkort från Nordea Mastercard eller Visa, i 
Sverige, Danmark och Finland. Nordea är den första banken i Norden som lanserade både Visa- och 
Mastercard-betalningar via Garmin Pay och Fitbit Pay. 
  
Dagens lansering är en del i vår satsning på att erbjuda våra kunder de bästa digitala och mobila 
banktjänsterna, och följer på våra lanseringar av Samsung Pay och Apple Pay nyligen. Betalningsmetoden 
fungerar i alla de miljontals butiker som accepterar kontaktlösa betalningar. Varken butikerna eller Fitbit/Garmin 
får tillgång till kortuppgifterna, utan kundinformationen hålls privat. 
 
– Genom smarta sportklockor som Fitbit och Garmin kan man snabbt och enkelt betala i butiker, direkt från 
handleden. Nu kan kunderna gå till gymet, sticka ut på en löptur eller bara ta en promenad utan att behöva ta 
med sig vare sig telefonen eller plånboken, och ändå handla på hemvägen, säger Lars Boström, chef för Cards i 
Nordea. 
 
– Vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda våra kunder de enklaste och snabbaste betalningsupplevelserna i 
samarbete med välkända varumärken som Mastercard och Visa på kortområdet och Garmin och Fitbit på 
området smartklockor, via Nordea Wallet, fortsätter han. 
 
Den nya Nordea Wallet-lösningen innehåller förbättrad navigering, en ny översiktssida och support vid 
registrering av kort för betalningar via smartklockor. Fler funktioner, som till exempel lagring av kvitton, följer 
inom kort. 

 
– Vi är jätteglada över den här möjligheten tillsammans med Nordea. Vi ser att marknaden mognar snabbt och 
att allt fler vill gå över till kontantlösa betalningar, eftersom de är både säkrare och smidigare. Många av våra 
kunder tränar och är fysiskt aktiva, och de vill kunna både uträtta vardagsärenden och idrotta - springa, cykla, 
spela golf, och så vidare - enkelt och tryggt och slippa krångla med kontanter eller mobiltelefoner, säger Marcus 
Bjärneroth, marknadsföringschef i Norden för Garmin.    
 
*Kompatibla smarta sportklockor: Fitbit Ionic, Garmin vivoactive 3 och Garmin Forerunner 645, Garmin Forerunner 
645 music 

 
För ytterligare information:  
 
Lars Boström, Head of Cards, Nordea, lars.bostrom@nordea.se, +46 73 321 5279 
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, afroditi.kellberg@nordea.com, + 46 73 350 5599 
 

 
 

 

https://explore.garmin.com/en-US/garmin-pay/
https://www.fitbit.com/fitbit-pay

