
 

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 
kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  
uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
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Swedbank och sparbankerna breddar sitt mobila betalningserbjudande  
 
Swedbank och sparbankerna erbjuder sedan tidigare kunder med bankkort Mastercard 
möjlighet att ansluta till flera olika mobila betallösningar såsom Samsung Pay, FitBit Pay, 
Garmin Pay samt Swedbanks egna mobila betallösning Swedbank plånbok. Nu har det mobila 
plånbokserbjudandet i Sverige utökats med ytterligare två tjänster – Google Pay och Fidesmo 
Pay.  
 
-Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett bra utbud av olika digitala och mobila tjänster. Google Pay 
är ett bra exempel på en betaltjänst som många av våra kunder vill använda sig av. Det ger våra 
kunder ytterligare en möjlighet till ett säkert och mobilt betalningsalternativ, säger Lotta Lovén, 
Head of Digital Banking på Swedbank.   
 
Nästan 5000 av bankens svenska kunder har hittills anslutit sig till Google. Fler bankkort, bland 
annat bankkort Maestro, kommer att läggas till för Google Pay framåt.  
 
Fidesmo erbjuder en mobil ”tap-and-pay” betaltjänst i form av funktionella accessoarer. Genom 
samarbetet med Fidesmo kan Swedbanks och sparbankernas privatkunder med bankkort 
Mastercard, ansluta sitt kort till tjänsten och sedan betala i butik genom att blippa med klockor 
och klockarmband som stödjer Fidesmo Pay. Klockorna och accessoarerna säljs både online 
och i butik av bland annat detaljistkedjan Ur & Penn och varumärket TRIWA.  
 
 
För mer information: 
Lotta Lovén, Head of Digital Banking Swedbank, tel. +46 70 815 51 66 
Carina Sesser Nylund, presskontakt Swedbank, tel. +46 72 230 52 64 
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