Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 oktober 2017

Nordea lanserar Apple Pay
Nordeas kunder i Danmark, Finland och Sverige får idag tillgång till Apple Pay, en ny
tjänst som gör det möjligt att betala med mobilen på ett enkelt och tryggt sätt.
Digitaliseringen är en hörnsten i Nordeas strategi och banken genomför årligen 1,7 miljarder
korttransaktioner på en marknad med hög mobilanvändning. Under de senaste åren har
Nordea systematiskt byggt upp sina mobila betalningstjänster.
– Genom att komplettera vårt befintliga utbud av mobila betalningstjänster med Apple Pay kan
vi erbjuda våra iPhone- och Apple Watch-kunder en trygg och smidig tjänst som underlättar
vardagen, säger Nordeas Sverigechef Anna Storåkers.
Apple Pay kan användas i kortterminaler märkta med symbolen för Apple Pay eller för
kontaktlöst kort. Kunderna kan också använda Apple Pay i en lång rad appar och onlinebutiker.
Idag kan Nordea erbjuda Apple Pay till cirka 1,3 miljoner mobilbankkunder som redan använder
iOS-utrustning.
Säkerhet och skydd av personuppgifter är av central betydelse för Apple Pay. När man
använder ett kreditkort eller ett betalkort med Apple Pay sparas inte de faktiska kortnumren på
vare sig mobilen eller på Apples servrar. I stället skapas ett unikt så kallat Device Account
Number, som krypteras och lagras tryggt i Secure Element-chippet på användarens mobil.
Varje transaktion säkras med en unik, dynamisk säkerhetskod som bara används en gång.

Mer information finns på www.nordea.se/apple-pay
Mer information om Apple Pay finns på: http://www.apple.com/apple-pay/.

För ytterligare information:
Anna Storåkers, landschef Sverige, tel 010 1563442
Petter Brunnberg, presschef Sverige, tel 073 866 1087

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 31 500 medarbetare och 600 kontor.
Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com.
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Faktaruta
Apple Pay är lätt att komma igång med, och användarna har fortsatt tillgång till alla de
fördelar som kredit- och betalkorten erbjuder.
I Finland blir Apple Pay tillgängligt för Nordeakunder som använder Visakorten Nordea
Electron och Nordea Debit, och Mastercard-korten Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea
Premium, Nordea Platinum, Nordea Black, Finnair Mastercard, Stockmann Mastercard och
Tuohi Mastercard.
I Danmark blir Apple Pay tillgängligt för Nordeakunder som använder Nordea Visa/Dankort
och Nordea Pay, och Mastercard-korten Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Premium,
Nordea Platinum och Nordea Black.
I Sverige blir Apple Pay tillgängligt för Nordeakunder som använder Visakorten Nordea
Electron och Nordea Debit, samt Mastercard-korten Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea
Premium, Nordea Platinum och Nordea Black.

