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Fidesmo och Visa ingår partnerskap 
 

 
 
Det svenska techbolaget Fidesmo ingår partnerskap med ett av världens 
största betalningsnätverk, Visa. Partnerskapet möjliggör för fler banker att 
erbjuda den säkra och smidiga betalningstjänsten Fidesmo Pay.  
 
Integrationen mellan Fidesmo och Visas tokeniseringsplattform VTS öppnar upp för 
banker som ger ut Visa-kort att aktivera betalningstjänsten Fidesmo Pay.  
Genom att aktivera Fidesmo Pay ger bankerna sina kunder möjligheten att lägga en 
Visa betalkort token på flera olika typer av wearables – exempelvis armband, 
nyckelringar eller klockarmband – för att kunna blippa och betala på alla kontaktlösa 
terminaler som accepterar Visa.  
   
 – Att integrera Visas tokeniseringstjänst är en viktig milstolpe för Fidesmo och vår 
pågående expansion. Genom partnerskapet med Visa når vi en helt ny grupp 
kortanvändare på ett större plan, då det öppnar upp för banker som ger ut Visa-kort 
att aktivera Fidesmo Pay, säger Mattias Eld, VD på Fidesmo.  
 
– Visa är världsledande inom digitala betalningar – och att ingå partnerskap med 
Fidesmo är ett perfekt exempel på hur vi kan använda vår globala räckvidd och 
kunskap för att främja bra teknik i en stor skala. Wearables förhöjer kundernas 
shoppingupplevelse och vi är stolta att fortsätta stötta och utveckla denna teknik, 
säger Hélène Podsadni Nilsson, Head of Fintech på Visa i Norden och Baltikum.  
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Betalningar med en wearable garanterar samma fördelar och säkerhet som att betala 
med ett fysiskt Visa-kort. Wearables med stöd för Fidesmo Pay tillhandahålls av flera 
olika modevarumärken och kan köpas både online och i butik.  
 

Om Fidesmo  
Fidesmo gör det möjligt att ansluta kontaktlösa tjänster, såsom betalningar, biljetthantering för 
kollektivtrafik, kontors- och hotell-access, till olika typer av enheter, såsom wearables, kort och 
mobiltelefoner. Det svenska techbolaget har genom sin säkra, ständigt expanderande plattform och 
strömlinjeformade integrationsprocess förtroendet att arbeta tillsammans med världsledande aktörer 
inom access, betalningar, säkerhet och mobila enheter. Fidesmo grundades 2013 och har sitt 
huvudkontor i Stockholm och R&D-kontor i Madrid. Läs mer på fidesmo.com 
 
 
Om Visa 
Visa Inc. (NYSE: V) är världsledande inom digital betalning. Vårt uppdrag är att ansluta världen genom 
det mest innovativa, pålitliga och säkra betalningsnätverket, vilket gör det möjligt för privatpersoner, 
företag och ekonomier att utvecklas. Vårt avancerade globala bearbetningsnät, VisaNet, erbjuder 
säkra och pålitliga betalningar runt om i världen och kan hantera fler än 65 000 
transaktionsmeddelanden varje sekund.Vårt ständiga fokus på innovation är en katalysator för den 
snabba tillväxten av uppkopplad handel oavsett enheter, och en drivkraft bakom drömmen om en 
kontantlös framtid för alla, överallt. När världen går från analog till digital finns Visa med i stor skala för 
att omforma framtidens handel genom produkter, personer och nätverk. 
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