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Rocker tar Apple Pay till sina kunder
Ett säkrare och tryggare sätt att betala med iPhone och Apple Watch

Bankutmanaren Rockers kunder får idag tillgång till Apple Pay. Apple Pay är
ett tryggare och säkrare sätt att betala på som hjälper kunden att undvika att
ge ifrån sig sitt betalkort till någon annan, röra vid fysiska knappar eller byta
kontanter – och använder fördelarna med iPhone för att skydda varje enskild
transaktion.

Kunden håller sin iPhone eller Apple Watch nära en betalterminal för att göra en kontaktlös

betalning. Varje köp med Apple Pay är säkert, då det autentiseras med Face ID, Touch ID eller

enhetens egen lösenkod, samt med en unik och dynamisk engångskod. Apple Pay accepteras

i livsmedelsbutiker, apotek, taxibilar, restauranger, kaféer, butiker och många andra ställen.

Kunder kan också använda Apple Pay på iPhone, iPad och Mac för att göra snabbare och

smidigare betalningar i appar eller på nätet i Safari utan att behöva skapa konton eller

upprepade gånger skriva in leverans- och betalningsinformation. Apple Pay gör det lättare

att betala för bland annat mat och varuleveranser, shoppa online, transporter och parkering.

Apple Pay kan också användas för att göra betalningar i appar på Apple Watch.

Säkerhet och integritet är kärnan i Apple Pay. När kunden använder ett kredit- eller betalkort

med Apple Pay, lagras inte det faktiska kortnumren på enheten eller på Apples servrar.

Istället tilldelas ett unikt enhetskontonummer som krypteras och lagras säkert i Secure

Element, ett standardiserat certifierat chip som är utvecklat för att lagra

betalningsinformationen säkert på enheten.

Apple Pay är enkelt att installera. Öppna Wallet-appen i iPhone, tryck på + och följ stegen för

att lägga till Rockers betalkort. När en kund har lagt till ett kort i iPhone, Apple Watch, iPad

eller Mac, kan Apple Pay användas på enheten direkt. Kunden får fortsatt alla fördelar som

Rocker-kortet erbjuder.

För mer information om Apple Pay, gå till: http://www.apple.com/apple-pay/



För mer information om Rocker, gå till rocker.com
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Om Rocker
Rocker AB (publ) är ett fintechföretag med bas i Stockholm med visionen bygga marknadens

bästa plattform för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar.

Rockers affärsområde Rocker You erbjuder tjänster inom sparande, betalningar, lån och

krediter i Rocker-appen. Affärsområdet Rocker Pay möjliggör säkra och flexibla transaktioner

för privatpersoners handel med begagnade varor, bland annat på Blocket som är Sveriges

största marknadsplats för begagnathandel. Rocker har tillstånd som betalningsinstitut i EU

och står under tillsyn av Finansinspektionen. Största ägare i Rocker är Schibsted och LMK

med 32 respektive 17 procent av aktierna. www.rocker.com
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