	
  

Nu finns betaversionen av Samsung Pay i Sverige
– Svenskarna redo för en mobil plånbok enligt ny Sifo-undersökning
Samsung Pay är en mobil betaltjänst som redan accepteras av de flesta befintliga betalterminaler. Nu
kommer betaversionen av tjänsten till Sverige där konsumenterna redan är positivt inställda till att
betala mobilt. Närmare sju av tio personer i åldern 16 - 29 år kan tänka sig att använda
mobiltelefonen vid ett butiksköp. Den främsta fördelen som svenskarna ser med en tjänst som
Samsung Pay är att man slipper plånboken. Det visar en ny undersökning som har genomförts av
Sifo på uppdrag av Samsung.
Stockholm, 9 mars 2017 – Från och med idag kan svenskarna börja använda betaversionen av den mobila
betaltjänsten Samsung Pay. Samsung Pay är en innovativ, enkel och säker mobil plånbok som funkar där
du handlar. Användaren registrerar enkelt sitt befintliga betalkort i Samsung Pay-appen och kan därefter
betala med mobilen*. Sverige är det första nordiska landet att lansera tjänsten.
Samsung Pay är kompatibel med i princip alla nya och befintliga betalterminaler i Sverige vilket gör den till
en av marknadens mest accepterade mobila betaltjänster. Handlarna behöver inte uppgradera eller förändra
sina nuvarande betalterminaler då Samsung Pay redan är anpassad till den befintliga tekniken.
Enligt Samsungs Sifo-undersökning anser var femte person att det känns säkrare att betala med mobilen i
butik, jämfört med att betala med ett fysiskt betalkort. En stor andel, 44 procent, anser att det är lika säkert
att använda en mobil betallösning som ett traditionellt betalkort vid butiksköp.
Undersökningen visar också att svenskarna har högst förtroende för en mobil betaltjänst om en svensk bank
eller ett kortnätverk står bakom. Betaversionen av Samsung Pay lanseras med stöd av flera svenska banker
och kortnätverk där användarna kan börja betala med anslutna kort från Eurocard, Mastercard, Nordea, SEB
och Visa från den 9:e mars. Inom kort kommer fler partners att vara anslutna till Samsung Pay, bland annat
Entercard, Handelsbanken, ICA Banken, Rikskuponger samt Swedbank och Sparbankerna.
– För Samsung är det viktigt att våra innovationer ska vara meningsfulla för konsumenterna. Det betyder att
de ska svara upp emot människors behov, utmaningar och önskemål, men också flytta gränserna för vad
som är möjligt. Med Samsung Pay introducerar vi inte bara ett enkelt och smart sätt att betala, vi erbjuder
den första digitala plånboken i Sverige som kommer att fungera, utan någon som helst åtgärd från
butikernas sida, i nästan alla butiker i Sverige, säger Thomas Ko, Vice President & global GM Samsung Pay
på Samsung.
Samsung Pay bygger på teknik som använder Near Field Communication (NFC) och Samsungs
specialutvecklade lösning Magnetic Secure Transmission (MST) för att göra mobilbetalningar. I dagsläget är
NFC-penetrationen endast cirka 10 procent på svenska marknaden medan närmare alla befintliga terminaler
redan är kompatibla med MST-tekniken. Med NFC och MST kan Samsung Galaxy A5 (2016), Galaxy S7 och
Galaxy S7 edge användas för att göra säkra och kontaktlösa transaktioner nästan överallt där du kan betala
med kort. Inom kort kommer Samsung Pay även att fungera med smartklockan Samsung Gear S3 samt fler
mobilmodeller.
– Vi är stolta att Sverige blir den första nordiska marknaden att introducera Samsung Pay - en innovativ
tjänst som vi hoppas kommer utgöra en vändpunkt både i svenskarnas betalningsvanor och i utvecklingen
av betalningsmarknaden i stort. Möjligheterna för Samsung Pay i Sverige är stora dels på grund av den höga
andelen av smartphones men också med anledning av den stora mogenheten för att använda mobila bankoch betalningslösningar, säger Oscar Nöjd, produktchef IM på Samsung.
Betaversionen av Samsung Pay finns tillgängligt i Sverige från den 9:e mars. För mer information om
Samsung Pay, besök www.samsung.se/pay
Det här är Samsung Pay:
•

	
  

ENKELT. För att göra en betalning med Samsung Pay sveper du uppåt från skärmens nedre kant
från låst skärm, hemskärm eller svart skärm. Verifiera med ditt fingeravtryck och placera sedan
enheten på betalterminalen. Samsung Pay fungerar även i offline-läge där du kan göra transaktioner
utan internetuppkoppling**.

	
  

•

SÄKERT. Flera säkerhetslager, med fingeravtrycksverifiering, tokenisering och Samsung Knox –
håller dina bankuppgifter säkra och skyddade.

•

HÄR. Samsung Pay är redan här. De flesta befintliga betalterminaler i Sverige accepterar Samsung
Pay, vilket gör den till en av marknadens mest accepterade mobila betalningstjänster. Handlarna
behöver inte uppgradera eller förändra sina befintliga betalterminaler då Samsung Pay redan är
anpassad till den befintliga tekniken. Dessutom är Samsung Pay helt kostnadsfritt att använda både
för handlare och konsument.

* Kompatibel med Samsung Galaxy A5 (2016), Galaxy S7 och Galaxy S7 edge. Inom kort även med Galaxy
A5 (2017) och med Gear S3.
** Begränsningar kan förekomma beroende på bank eller kortutgivare
Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd via webbenkäter av TNS Sifo i januari 2017. Undersökningen är statistiskt
säkerställd och har 2308 svenska respondenter.
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Om Samsung Pay
Samsung Pay, en enkel och säker mobil betaltjänst från Samsung Electronics som fungerar nästan överallt
där du kan betala med kort. Samsung Pay bygger på specialutvecklad teknik och använder Near Field
Communication (NFC) och Magnetic Secure Transmission (MST). Samsung driver en öppen samarbets- och
partnermodell för att erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen och utvecklar ständigt ekosystemet av
samarbetspartners för att ge konsumenterna större flexibilitet. Samsung Pay är kompatibel med utvalda kort
och Samsung-enheter. Besök www.samsung.se/pay för mer information.	
  
Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier.
Samsung omdefinierar världen för tv, audio, smartphones, tablets, wearables, kameror, vitvaror, skrivare,
professionella skärmar, ssd, minneskort, medicinsk utrustning, nätverkssystem, halvledare samt LEDlösningar. För att upptäcka mer besök www.samsung.se samt den officiella bloggen
www.global.samsungtomorrow.com.

	
  

	
  

Faktablad: Så funkar Samsung Pay
Så kommer du igång med Samsung Pay:
•

För att använda Samsung Pay behöver du en kompatibel telefon, ett svenskt SIM-kort samt ett
betalkort från en ansluten bank.

•

Samsung Pay är förinstallerad på din enhet. Har du en behörig Samsung-enhet, men kan inte hitta
appen? Uppgradera till den senaste programvaran så dyker appen upp på din skärm.

•

Lägg till ditt bankkort i Samsung Pay genom att registrera ditt fingeravtryck och en backup PIN-kod.
Skanna sedan in kortinformationen med enhetens kamera. Allt är klart på några minuter.

•

Du kan lägga till upp till 10 bankkort i Samsung Pay. Kapaciteten kan komma att ändras allt eftersom
vi uppdaterar appen.

•

Betaversionen av Samsung Pay lanseras med stöd av flera svenska banker och kortnätverk där
användarna kan börja betala med anslutna kort från Eurocard, Mastercard, Nordea, SEB och Visa
från den 9:e mars. Inom kort kommer fler partners att vara anslutna till Samsung Pay, bland annat
Entercard, Handelsbanken, ICA Banken, Rikskuponger samt Swedbank och Sparbankerna.

•

För en uppdaterad lista över partners och kompatibla enheter besök: www.samsung.se/pay

Så betalar du med Samsung Pay:

	
  

	
  

•

Använd Samsung Pay på dina favoritplatser – det fungerar praktiskt taget överallt där du kan
använda ditt bankkort. Oavsett om du är på den lokala närbutiken, floristen på hörnet eller den stora
klädaffären.

•

Börja med att svepa uppåt från skärmens nedre kant eller öppna appen Samsung Pay från
hemskärmen. Välj vilket kort som du vill betala med genom att svepa åt vänster eller höger mellan
olika kort. Verifiera sedan transaktionen med ditt fingeravtryck och håll din enhet cirka 1 cm från
betalterminalens högra sida (där man normalt kan dra kortet) för att slutföra transaktionen. Du kan
även konfigurera Samsung Pay att använda en PIN-kod i stället för fingeravtryck för verifiering.

•

Samsung Pay använder specialutvecklad teknik som använder Near Field Communication (NFC)
och Magnetic Secure Transmission (MST) för att göra mobilbetalningar.

•

Med säkerheten i Samsung KNOX, fingeravtrycksverifiering och tokenisering, kan du vara säker på
att dina betalningsuppgifter förblir skyddade och privata när du handlar.

