
 
 

 

 

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle 
løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største 
finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq 
Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Læs mere om os på nordea.com. 

Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 30. oktober 2018 

Nordea tilbyder nu Google Pay 

Nordea udvider sine digitale betalingsløsninger med Google Pay til Android-telefoner. Dermed 
kan Nordeas kunder i alle nordiske lande bruge Google Pay i kontaktløse betalingsterminaler, 
i apps og i onlinebutikker. 

 
- Mobilbetaling gør indkøb i hverdagen enkelt, bekvemt og sikkert – også selvom man ikke lige har tegnebogen 
på sig. Og vi ønsker netop at gøre hverdagen nemmere for vores kunder, siger Mads Skovlund, bankdirektør 
med ansvar for privatkunder. 
 
Introduktionen af Google Pay er et led i Nordeas strategi om at tilbyde en bred palet af mobile 
betalingsløsninger. Det kommer nu også kunder med Android-enheder til gavn. 
 
- For Nordea handler det om at give kunderne adgang til nye og sikre betalingsmåder, uanset hvor og hvornår 
de handler, og hvilken enhed de vælger at bruge, siger Mads Skovlund. 
 
Alle Nordeas betalingskort og Nordea First Card kan føjes til Google Pay. 
 
- Vi ønsker at skabe den bedste bank for vores kunder med gode løsninger, der gør kundernes hverdag lettere. 
Derfor har vi også en ambitiøs strategi for vores digitale transformation, og ingen anden bank i Norden kan i dag 
tilbyde samme brede udvalg af digitale betalingsløsninger på de nordiske markeder, siger Mads Skovlund. 
 
Google Pay giver også virksomheder fordele, da firmakort ligeledes kan tilføjes. Uanset om en virksomhed 
bruger plastikkort eller Google Pay, ender alle køb på den samme faktura. Det giver mindre administration og 
gør hverdagen nemmere, når medarbejdere rejser eller har udgifter i forbindelse med deres arbejde. 
 
 
Yderligere information: 
Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunder, 70 80 11 62. 


