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VISA EUROPE |  PRESSMEDDELANDE     

Visas mobila betalningar till iPhone 6, iPhone 6 Plus och Apple Watch  

 

“Apple är en mycket viktig del av det mobila betalningspusslet”– Steve Perry, Visa Europe 

 

Stockholm, 10 september 2014 – Idag bekräftar Visa att de kommer att stötta betalningstjänster för 

konsumenter med nya iPhone 6, iPhone 6 Plus och Apple Watch. Deltagande finansinstitut i USA, 

och så småningom i andra marknader, kommer att kunna lägga till Visas kredit- och betalkort till Apple 

Pay och erbjuda sina kunder att göra enkla och säkra köp hos utvalda handlare, både i butiker och i 

appar.  

 

Steve Perry, Chief Digital Officer på Visa Europe, kommenterar: “Apples inträde på marknaden 

representerar en mycket viktig del i det mobila betalningspusslet. Det här är ett viktigt ögonblick för 

digitala betalningar och demonstrerar styrkan bakom mobila och ”contactless”-tjänster.”  

 

”Visa Europe har lett lanseringen av NFC-betalningar ända sedan vi lanserade det första 

”contactless”-kortet och dess terminaler under 2007. Idag finns det fler än 1,5 miljoner Visa 

Contactless-terminaler i butiker runtom i Europa – alla redo att ta emot mobila betalningar. Apples 

beslut om att gå in på marknaden reflekterar skalan av möjligheter som existerar i digitala betalningar 

idag. Deras stöd kommer att driva kunskap och användandet av contactless-tjänster runtom i världen 

– vi anar en ”halo-effekt” som kommer att gynna alla spelare i ekosystemet för mobila betalningar.”  

 

”Vi jobbar nära Apple och med våra medlemsbanker för att förse marknaden i Europa med den nya 

tjänsten.” 

 

 

 

 

 

http://www.visaeurope.com/


Om Visa Europe 

Visa Europe är ett företag som tillhandahåller betalningsteknologi. Ägt och styrt av medlemsbanker 
och andra betaltjänstleverantörer från 37 länder i Europa arbetar Visa Europe aktivt med teknologisk 
utveckling för att skapa de tjänster och den infrastruktur som möjliggör för miljontals europeiska 
konsumenter, företag och myndigheter att genomföra elektroniska betalningar. Medlemmarna 
ansvarar för att tillhandahålla kort, inkludera detaljhandlare och för att ta beslut kring avgifter för 
kortinnehavare och detaljhandlare. 
 
Visa Europe verkar enligt en så kallad ”high volume – low cost”-affärsmodell för att förse tjänster till 
sina medlemmar. Överskottet återinvesteras i bolaget och används för att förbättra kapital och 
reserver. 
 
Det finns 500 miljoner Visakort i Europa och 1 av varje 6,5 euro som spenderas är just med ett 
Visakort. I året till september 2013 var den totala omsättningen på Visakort 2 biljoner euro, medan 
POS ökade med 8,5 procent till 1,4 biljoner euro. Årlig spendering på nätet med Visakort fortsätter att 
öka (20 procent årlig tillväxt) och uppgår nu till 240 miljarder euro.  
Sedan 2004 är Visa Europe frikopplat från Visa Inc. och är ett fristående bolag inkorporerat i 
Storbritannien, med en exklusiv evig licens i Europa. Visa Europe och Visa Inc. är partnerföretag 
vilket möjliggör globala betalningar med Visa. Med ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa 
Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder samt 
kortinnehavarna och handlarna – och på så sätt möta EU-kommissionens mål att skapa en enhetlig 
inre marknad för betalningar.   
 

För mer information, besök www.visaeurope.com  
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