Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. juni 2018

Nordeas First Card-kunder får Apple Pay
En nem og sikker måde at betale på
Nu bliver det nemmere at administrere virksomhedens omkostninger, når Apple Pay bliver tilgængelig for
Nordeas First Card-kunder i de nordiske lande.
Virksomheder – fra store virksomheder til små enkeltmandsfirmaer – der bruger firmakort, kender til de
udfordringer, der er forbundet med arbejdsrelaterede indkøb. Der spildes alt for meget tid på administrative
processer. Det gælder fx, når en medarbejder glemmer sit firmakort og bliver nødt til at bruge sit eget private
kort eller bede om en faktura. Med introduktionen af Apple Pay til Nordeas firmakort, First Card, bliver det nu
nemt, sikkert og bekvemt at håndtere alle former for betalinger, fra rejseudgifter til indkøb af kontorudstyr.
- Vores mål er at gøre livet så nemt og bekvemt for vores kunder som muligt. Det gør vi bl.a. gennem nye
digitale løsninger, som giver vores kunder øget fleksibilitet, adgang til nemme betalinger og mindre administrativt
tidsspilde. Vi ser en klar bevægelse fra kort mod mobilbetalinger – i første omgang blandt privatkunder. Nu er vi
glade for også at kunne tilbyde vores erhvervskunder denne mulighed. Vores strategi er at knytte alle kundens
kort sammen, så det altid er nemt for kunden at vælge den betalingsform og det kort, der passer til situationen.
Vi ønsker at tilbyde vores kunder de bedste løsninger, og Apple Pay er allerede populær blandt vores
privatkunder, fordi den er så brugervenlig. Det er et naturligt skridt, at vi nu også tilbyder løsningen til vores
erhvervskunder med First Card, siger Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder i
Danmark.
Farvel kort, goddag bekvemmelighed
Med både firma- og privatkort tilføjet Apple Pay har kunderne nu mulighed for at foretage mobilbetalinger, hver
gang de køber noget i løbet af dagen. - Du kan bruge Apple Pay døgnet rundt både i forbindelse med dit arbejde
og privat. Apple Pay er perfekt til både forretning og fornøjelse, siger Erik Zingmark, leder af Transaction
Banking i Nordea. - For forretningsrejsende er hvert minut, man sparer i løbet af en lang dag i taxa, fly og tog,
ekstra tid, der kan bruges mere produktivt andre steder.
Vi vil være relevante for vores kunder
Erik Zingmark siger: - Vi er meget glade for, at vi nu kan gøre det nemmere for vores kortholdere at bruge deres
firmakort, uanset om de er forretningsrejsende eller foretager andre arbejdsrelaterede indkøb. Den samme
brugervenlighed, som vores kunder oplever, når de betaler for privatkøb med Apple Pay, kan de nu opleve med
et firmakort.
Apple Pay er nem at sætte op, og brugerne vil fortsat nyde godt af de fordele, der er forbundet med deres kreditog debetkort. I forretninger virker Apple Pay på iPhone SE, iPhone 6 og senere modeller samt Apple Watch.
Det er nemt at handle på nettet via apps og på hjemmesider, der accepterer Apple Pay. Der skal ikke udfyldes
lange formularer eller indtastes leverings- og faktureringsoplysninger igen og igen. Når du betaler på farten via
apps eller Safari, virker Apple Pay på iPhone 6 og senere modeller, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2 og iPad
mini 3 og senere modeller. Du kan også anvende Apple Pay via Safari på enhver Mac fra 2012 eller senere, der
anvender macOS Sierra, og bekræfte betalingen med iPhone 6 eller senere modeller samt Apple Watch eller
ved at anvende Touch ID på den nye MacBook Pro.
Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger er kernen i Apple Pay. Når et kredit- eller debetkort bruges
sammen med Apple Pay, bliver kortnumrene ikke gemt på enheden eller Apples servere. I stedet bliver et unikt
kontonummer tildelt, krypteret og gemt sikkert i det såkaldte ”Secure Element” på enheden. Hver transaktion
bliver autoriseret med en unik, dynamisk sikkerhedskode til engangsbrug.
Læs mere på: www.nordea.dk/ og http://www.apple.com/apple-pay/
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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.

