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Kontaktløs kortinnløsning
Har du noen gang betalt kontaktløst, har du sikkert tenkt på 
hvor praktisk det er. Det har også millioner av mennesker i 
Norden gjort, og det er derfor tæpping har blitt så populært. 
Ved små beløp trenger du ikke en gang PIN-kode – men med 
jevne mellomrom må du oppgi den av sikkerhetsårsaker – og 
dermed går kjøpet enda raskere og enklere.

I og med at stadig flere betaler kontaktløst har det blitt 
strengere krav til at alle butikker skal kunne ta imot betal-
ingsmetoden. Derfor har kortselskapene Visa og Mastercard 
besluttet at alle kortterminaler skal kunne ta imot kontaktløs 
betaling fra og med 1. januar 2020.

Når kortterminalen din støtter kontaktløs betaling, kan du ta 
imot betaling med flere forskjellige mobile betalingstjenester 
på terminalen, for eksempel Apple Pay, Samsung Pay og Fitbit 
Pay. Disse betalingstjenestene bygger på kontaktløs teknolo-
gi, og kunden tæpper, akkurat som med et vanlig kort. Kunden 
kan bruke mobiltelefonen, men også forskjellige typer klokker 
og armbånd.

Forhåndsbetalte 
kort 
Fra og med 15. januar 2020 kan forhånds-
betalte kort (såkalte prepaid-kort) avvises 
som betalingsmiddel, avhengig av typen 
forhåndsbetalt kort og kortutsteder. 
Dette skyldes EUs nye hvitvaskingsdirek-
tiv (AML5D), som regulerer utlevering og 
bruk av denne typen kort.

Ta imot betalinger med Apple Pay
Du vet vel at du kan ta imot Apple Pay på terminalen din? 

Apple Pay gir kundene en trygg og enkel måte å betale på i butikken din, uansett 
beløp. Kunden holder en iPhone, iPad, Apple Watch eller annen Apple-enhet opp 
mot terminalen, akkurat som med kontaktløse kort, og godkjenner kjøpet med Face 
ID, Touch ID eller passord.

Du vet vel at Diners og Discover også inngår i 
innløsningsavtalen, forutsatt at det tekniske 
utstyret / betalingstjenesteleverandøren 
støtter dette.

 
Diners og Discover

Husk



Hvis du har spørsmål, kan du kontakte vår kundeservice på +47 220 36 045, support.swedbankpay@swedbank.no.
Du kan også gå inn på swedbankpay.no.

Påminnelse om endrede 
EU-regler
Du har kanskje hørt snakk om EUs andre betalingstjenestedirektiv, 
også kalt PSD2. Et av målene med direktivet er å skape forutset-
ninger for enda sikrere kortbetalinger. Dette påvirker deg som 
brukersted på flere måter. Blant annet har kravet til sterk kundeau-
tentisering (Strong Customer Authentication, SCA) blitt strengere. 
Kravet er obligatorisk og ble innført gjennom en lovendring som 
trådte i kraft 14. september 2019. Hvis du har en nettbutikk, må du 
ha implementert den nye versjonen av 3D Secure (EMV3DS) fra 1. 
juli 2020.

Vi har oppsummert det viktigste du som brukersted trenger å vite 
om EU-direktivet og hvordan reglene påvirker deg. 

Les mer på swedbankpay.no.

Justerte kortformidlingsgebyr
EU-kommisjonen, Mastercard og Visa har blitt enige om å justere kortformidlingsgebyrene (interchange fees) på 
privatkort utenfor EU/EØS over en femårsperiode. For deg som kortinnløsningskunde hos Swedbank Pay blir det 
ingen forandringer, kortinnløsningsavtalen fortsetter med samme vilkår og priser. 

Les mer på swedbankpay.no. 

For aktuell informasjon 
om hvordan Swedbank Pay 

håndterer koronaviruset (Covid-19) 
henviser vi til swedbankpay.no


