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Handelsbanken blir en av MobilePays partnerbanker i Finland 

Handelsbanken Finland har kommit överens om samarbete med MobilePay. Banken kommer att 

erbjuda sina privata och företagskunder i Finland MobilePays betalningslösningar. 

“Mobilbetalning blir snabbt ett allt vanligare betalningssätt i Finland, och därför är detta nya samarbete 

till nytta för våra kunder. MobilePay är en klar ledare inom mobilbetalning med sina användarvänliga, 

innovativa och effektiva lösningar. Vi vill bidra till att lösningen får allt fler användare”, säger 

Handelsbanken Finlands landschef Nina Arkilahti.  

MobilePay Finlands VD Anniina Heinonen välkomnar Handelsbanken som deras nya partnerbank i 

Finland.  

“Handelsbanken är en stor och respekterad bank. Som vår partnerbank förstärker Handelsbanken 

våra möjligheter att nå alla finska företag och konsumenter. Så kan MobilePay bli den populäraste 

lösningen för alla betalningstyper”, säger Anniina Heinonen. 
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Om Handelsbanken Finland 

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i 

drygt 20 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 12 000 personer. Banken är känd för sin 

belönade och flexibla kundservice, utmärkta kreditrating samt stabilitet. Handelsbanken Finland 

betjänar privata och företagskunder i 36 kontor som också förmedlar kunderna den service bankens 

hela internationella nätverk erbjuder. Handelsbanken har i Finland drygt 600 medarbetare. 

Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871. 

 

Om MobilePay 

MobilePay är en digital plattform för mobila betalningar som är fri att använda för alla bankers kunder. 

Appen fungerar med alla vanligaste smartphones, med alla kort och i alla transaktioner: mellan 

konsumenter, i nätbutiker, i stora butikskedjor, som app-in-appar, i medborgarorganisationernas 

insamlingar, som återkommande betalningar och fakturabetalning. MobilePay hör till MobilePay-



koncernen. Under 2018 fördubblades antalet transaktioner gjorda med appen i Finland jämfört med 

föregående år. Volymerna som som hanterades av MobilePay i Finland var över 260 miljoner euro, vilket 

är 140 % mer än år 2017. 


