2020-08-24 08:01 CEST

Samsung Pay finns nu tillgängligt för
Klarnas kortkunder
Samsungs mobila betallösning Samsung Pay, som samlar dina betal- och
medlemskort digitalt, finns från och med idag tillgängligt för Klarnas kortkunder i
Sverige.
Samsung och Klarna kan idag meddela att Klarnas kortkunder nu kan ansluta
sig till Samsung Pay. Betaltjänsten Samsung Pay samlar betal- och
medlemskort i en digital plånbok som gör att Samsunganvändare kan betala
enkelt och säkert med sin telefon[1] eller Galaxy Watch såväl i butik som
online. Samsung Pay, som 2017 var först ut i Sverige att samla bankers
betalkort digitalt, fungerar idag nästan överallt och med de flesta bankkort.

Med Samsung Pay sker alla betalningar kontaktlöst och verifieras med kod,
fingeravtryck eller irisskanning. Kortuppgifterna delas aldrig med handlarens
betalterminal vilket ökar säkerheten för såväl konsument som handlare.
Utöver att Samsung Pay nu är tillgängligt med Klarnakortet fungerar det
sedan tidigare även med kort från Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB,
Danske Bank, Marginalen Bank, Eurocard, SAS Mastercard, Ica Banken och
många fler[2].
- Vi är glada att kunna addera Klarna till listan över aktörer vars bankkort är
kompatibla med Samsung Pay. Klarnas bankkort används av allt fler och
därför är det självklart att Samsunganvändare ska kunna lägga till kortet i sin
digitala plånbok och betala enkelt och säkert med sin telefon eller klocka,
säger Oscar Nöjd, Head of IM Sales Innovation på Samsung Nordics.
- Det har aldrig varit enklare och smartare att betala kontaktlöst. Förutom att
det går snabbt och smidigt att blippa sig fram i vardagen är det ett enkelt sätt
att undvika onödig kontakt med kortläsaren, vilket såklart är särskilt relevant
i dessa tider. Vi är därför glada att nu kunna erbjuda våra kunder möjligheten
att betala med Samsung Pay och Fitbit Pay, säger David Fock, produktchef på
Klarna.
Det här är Samsung Pay:
ENKELT. För att göra en betalning med Samsung Pay sveper man uppåt från
skärmens nedre kant från låst skärm, hemskärm eller standby. Verifiera med
fingeravtryck, iris eller kod och håll enheten intill betalterminalen. Om
betalterminalen frågar efter PIN-kod så slår man in samma kod som används
för plastkortet. För att använda ett medlemskort i butik visas medlems- eller
personnumret enkelt upp som streckkod eller siffror direkt i appen.

SÄKERT. Samsung Pay är tryggt att använda tack vare flera säkerhetslager.
Verifiering med fingeravtryck, iris eller kod, tokenisering och Samsung Knox
håller användarens bankuppgifter säkra och skyddade.

ÖVERALLT. Samsung Pay fungerar nästan överallt. Nära 100 procent av
befintliga betalterminaler i Sverige accepterar redan Samsung Pay, vilket gör
den till marknadens mest accepterade mobila betalningstjänst. Handlarna
behöver inte uppgradera eller förändra sina befintliga betalterminaler då

Samsung Pay redan är anpassad till den befintliga tekniken
Det inkluderar även kort som exempelvis Circle K, SAS Mastercard, Nordic
Choice Club Mastercard, SJ Prio Mastercard, Cybercom Issued by Eurocard,
Deloitte Issued By Eurocard, Finnair Plus Mastercard, GlobeCard Mastercard,
INGO Mastercard, NK Nyckeln Mastercard, OpelKortet Mastercard, SaabKortet
Mastercard och Wallet Mastercard.
[1] Kompatibla enheter: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S10 Lite, S10e, S10,
S10+, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 edge, Galaxy Z Flip, Fold, Note10 Lite, Note20,
Note20 Ultra, Note10, Note10+, Note9, Note8, Galaxy A51, A71, A20e, A40,
A50, A70, A80, A8, A5 (2016 & 2017), Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active2,
Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Gear S3, Gear Sport.
[2] Kort från följande partners fungerar nu i Samsung Pay: Länsförsäkringar
Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank och Sparbankerna, ICA Banken,
Eurocard, Rikskuponger, Danske Bank, Skandia, Ecster, First Card, Marginalen
Bank och Klarna.
För mer information om Samsung Pay, besök www.samsung.se/pay

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.
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