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VISA godkänner Quickbit – viktig milstolpe för 
Quickbit Card 
Quickbit har nu blivit helt godkända av VISA, vilket innebär att Quickbit Card kan användas överallt där 
VISA accepteras, både online och i fysisk butik. I första steget omfattar godkännandet att lansering kan 
ske i Norden, Nederländerna samt Estland, därefter avser Quickbit att lansera kortet på ytterligare 
marknader. 
 
Quickbit har blivit godkända av VISA att lansera Quickbit Card. I och med godkännandet kan Quickbit nu, 
tillsammans med vår partner Intergiro, slutföra de sista arbetsprocesserna innan lansering. Godkännandet från VISA 
innebär att Quickbit Card kan användas överallt där VISA accepteras, både online och i fysisk butik. Kortet har 
dessutom samma fördelar som ett traditionellt betalkort, exempelvis avseende möjligheter till kontantuttag. 
 
I det första steget omfattar godkännandet att lansering kan ske i Norden, Nederländerna samt Estland, därefter 
avser Quickbit att lansera kortet på ytterligare marknader. 
 

- Godkännandet från VISA är en viktig pusselbiten som föll på plats för att vår lansering av Quickbit Card 
kan ske. Vi går nu in i den sista fasen innan lansering som i huvudsak handlar om att genomföra justeringar 
avseende design, säkerställa vissa delar i processer kring logistik och implementering samt genomföra 
testning och kontroller, säger Serod Nasrat, vd Quickbit. 

 
Intergiro, som är ett institut för elektroniska pengar under tillsyn av Finansinspektionen, är Quickbits 
samarbetspartner i kortprogrammet för Quickbit Card. De båda bolagen har tillsammans tagit fram den 
infrastruktur som ligger till grund för Quickbit Card. Infrastrukturen består i huvudsak av digitala plånböcker för 
kryptovaluta, bakomliggande konton för traditionell valuta samt fysiska och virtuella kort. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ) 
serod@quickbit.com 
+46 73 157 63 33 
 

------------------------------------ 
 
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda 
kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer 
framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Bolagets drygt 
40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Under räkenskapsåret 
2019/2020 omsatte Quickbit drygt 4,6 miljarder kronor med ett rörelseresultat på nästan 100 miljoner kronor. 
Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com 
 
 
 


