
Quickbit lanserar Quickbit Card i Sverige –
första svenska kryptobolaget att erbjuda

betalkort i Sverige

Quickbit lanserar idag VISA-kortet Quickbit Card i Sverige och möjliggör betalningar via
EUR-konto i Quickbit App. Kortet lanseras som ett fysiskt debitkort till den svenska marknaden
och gör Quickbit till det första svenska kryptobolaget att erbjuda ett betalkort i Sverige.

Tillsammans med kortutgivaren Intergiro lanserar Quickbit idag Quickbit Card, ett debitkort som är
kopplat till användarens EUR-konto. Växling från vald krypto till Euro kan enkelt och snabbt göras i
Quickbit App och kortet fungerar överallt där VISA accepteras. Quickbit Card lanseras som ett fysiskt
betalkort som kan användas för betalningar online, i fysiska butiker och för uttag i bankomater.

Quickbit Card erbjuds till samtliga användare på den svenska marknaden efter att i slutet av mars ha
lanserats till en begränsad krets användare. Från och med idag kan kortet enkelt beställas hem
genom Quickbit App. I ett nästa steg kommer kortet även att tillgängliggöras för den norska
marknaden och i ett senare skede kopplas samman direkt med en kryptoplånbok i Quickbit App.

”Jag är stolt över att vi nu lanserar Quickbit Card i Sverige. Det här är en enorm milstolpe i vår ännu
unga historia. Med Quickbit Card tar vi täten på den svenska kryptomarknaden genom att erbjuda en
produkt som låter människor göra betalningar samtidigt som de är direkt sammanlänkade till vårt
ekosystem av kryptotjänster. Vi tar därmed ytterligare ett stort steg mot vårt mål om att förenkla
användningen av kryptovaluta i människors vardag”, säger Hammad Abuiseifan, VD Quickbit.
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------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor
och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga
produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda
på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer
runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information,
besök www.quickbit.com
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