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Kontaktløs betaling
Hvis du nogensinde har brugt kontaktløs betaling, har du sik-
kert tænkt, hvor nemt det er. Det har millioner af mennesker 
i Norden gjort, siden teknologien slog igennem, hvorfor den 
såkaldte bipping er blevet så populært. Til mindre beløb er 
en PIN-kode ikke engang nødvendig – undtagen med jævne 
mellemrum af sikkerhedsmæssige årsager – hvilket gør købet 
endnu hurtigere og mere problemfrit.

Da flere og flere bruger kontaktløse betalinger, er kravet æn-
dret til, at alle butikker skal kunne tage mod kontaktløse kort. 
Derfor har kortudbyderne Visa og MasterCard besluttet, at 
alle kortterminaler skal kunne tage mod kontaktløse betalin-
ger fra 1. januar 2020.

Når din kortterminal understøtter kontaktløs betaling, kan 
du modtage betalinger med flere forskellige mobile betaling-
stjenester, eksempelvis Apple Pay, Samsung Pay og Fitbit Pay. 
Disse betalingstjenester bygger på kontaktløs teknologi, og 
kunden bipper præcis som med et almindeligt kort. Kunden kan 
benytte sin mobiltelefon, men også andre forskellige former 
for ure og armbånd.

Forudbetalte kort
Fra 15. januar 2020 kan forudbetalte kort 
(såkaldte prepaid-kort) blive afvist som 
betalingsmiddel, alt efter typen af forud-
betalt kort og kortudsteder. Det skyldes 
det nye EU-direktiv om hvidvask af penge 
(AML5D), som regulerer udstedelse og 
anvendelse af denne korttype.

Modtag betalinger med Apple Pay
Du ved godt, at du kan modtage betaling med Apple Pay på din terminal, ikke? 

Apple Pay er en sikker og nem betalingsmåde for dine kunder i din butik, uanset 
beløb. Kunden bipper sin iPhone, iPad, sit Apple Watch eller en anden Apple-enhed 
mod terminalen, ligesom med et kontaktløst kort, og godkender købet via Face ID, 
Touch ID eller adgangskode.

Vi formoder du ved, at Diners og Discover 
nu også indgår i din indløsningsaftale, under 
forudsætning af, at din tekniske udstyr/leve-
randør understøtter dette.

 
Diners & Discover

Husk



For spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Swedbank Pay support på +45 88 62 40 02, support.swedbankpay@swedbank.dk
Du kan også gøre et besøg på swedbankpay.dk

Påmindelse om ændrede 
EU-regler
Du har måske hørt om EU’s reviderede betalingsdirektiv, også 
kaldet PSD2? Et af direktivets formål er at skabe forudsætninger 
for kortbetalinger, der er endnu mere sikre. Det påvirker dig som 
handlende på flere måder. Blandt andet er kravet til stærk kunde-
godkendelse (Strong Customer Authentication, SCA) blevet større. 
Kravet er obligatorisk og blev indført via en lovændring, som trådte 
i kraft 14. september 2019. Hvis du sælger via internettet, så 
skal du fra d. 1/7-2020 have implementeret og aktiveret den nye 
version af 3D Secure (EMV3DS). Kontakt din PSP for at få hjælp til 
dette.

Til dig, der modtager kortbetalinger via Swedbank Pay, har vi 
samlet de vigtigste, du har brug for at vide om EU-direktivet, og 
hvordan regler påvirker dig. 

Læs mere på swedbankpay.dk

Justeres kortformidlingsafgifterne 
Efter aftale mellem EU-kommissionen, Mastercard og Visa justeres kortformidlingsafgifterne (Interchange Fees) 
på privatkort uden for EU, under en femårig periode. For jer som er indløsningskunde hos Swedbank Pay ændres 
ingenting, jeres aftale fortsætter med samme vilkår, og priser som hidtidig og I behøver ikke at gøre noget. 

Læs mere på swedbankpay.dk

For aktuel information gældende 
hvordan Swedbank Pay håndtere 

Coronavirussen (covid-19) 
henviser vi til swedbankpay.dk


