
 

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond 
Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och 
produkter. Swedbank har ca 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 306 kontor i Sverige och cirka 180 kontor i de 
baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2014 uppgick balansomslutningen till 1 922 miljarder kronor. 
Läs mer på www.swedbank.se 
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Ny tjänst för mobil kortinlösen från Swedbank  
 
 
Swedbank lanserar nu en enkel och flexibel lösning för de företagskunder som vill 
kunna ta emot kortbetalningar med hjälp av smart telefon eller läsplatta. 
 
– Många av våra företagskunder, till exempel hantverkare och andra småföretagare, har 
efterfrågat en lösning för att ta emot kortbetalningar via mobil eller läsplatta. Därför är det 
roligt att vi nu har något att erbjuda alla de som hittills endast kunnat ta emot kontanter 
eller fakturerat sina kunder. Med den här lösningen går det snabbt, enkelt och bekvämt att 
ta emot kortbetalningar när man är ute och rör på sig, med samma höga säkerhet som i en 
traditionell kortteminal, säger Erik Cyrus, chef för Group Cards på Swedbank. 
 
För att kunna ta emot kortbetalningar behövs ett så kallat inlösenavtal samt en kortläsare 
som kopplas till en smart telefon eller läsplatta. Tillsammans med en app som laddas ner 
blir det enkelt att ta emot och följa upp kortbetalningarna. Kortläsaren hyrs till en 
månadskostnad från Babs Paylink och till detta tillkommer en avgift per korttransaktion. 
 
Läs mer på www.swedbank.se/babs. 
 
  
För ytterligare information: 
Anders Larsson, produktchef Kortinlösen, Swedbank, tfn: 070-569 23 29 
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95 
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