
Nordea-opas II 

Konttori 
kotonasi 



Hoida 
pankkiasiat  
turvallisesti 

kotoa.



Aikaisemmin laskujen maksaminen, rahan siirtäminen tililtä ja muut 
pankkiasiat hoidettiin menemällä pankin konttoriin. Nyt pankkiasiat voi 
hoitaa omassa rauhassa ja omaan tahtiin kotoa käsin, eikä sinun tarvitse 

lähteä erikseen pankin konttoriin.  

Pankkiasioiden hoitaminen kotoa on turvallista, sillä kukaan ulkopuolinen 
ei pääse näkemään papereita, tilitietoja, salasanoja tai muuta tärkeää. 

Pankkiasiat kotoa: 

Turvallisesti Oman kodin 
rauhassa

Omassa tahdissa

Asiakaspalvelumme on puhelinsoiton päässä.
Löydät helpoimman tavan asioida kanssamme 

osoitteesta nordea.fi/asiakaspalvelu.

http://nordea.fi/asiakaspalvelu


”Yleensä kerron soittajalle, että tunnistautumisen  
oppiminen on kaiken A ja O. Kun sen kerran oppii, niin  

kaikki palvelut ovat jatkossa käden ulottuvilla.”

Milla,  
Nordea Asiakaspalvelu



Kokeilemalla 
tutuksi.

Pankkiasioiden hoitaminen kotoa käsin voi aluksi tuntua 
vieraalta, mutta jo muutaman kokeilun jälkeen asiat sujuvat 
helpommin. Jos sinulle tulee ongelmia, voit soittaa Nordea 

Asiakaspalveluun ja saada apua.  

Nordea Asiakaspalvelu puh. 0200 3000 

Normaalin matkapuhelun tai paikallispuhelun hinta. 
Nordea ei veloita ylimääräistä kulua, kun soitat.



Esimerkiksi  
nämä pankkiasiat 
voit hoitaa turval-

lisesti kotoa

Kaikista näistä löydät 
tarkemmat ohjeet tästä 

oppaasta. 

Laskun 
maksaminen

Tilillä olevan 
rahamäärän 

tarkistaminen

Pankkikortilla tehtyjen 
käteisnostojen 
tarkistaminen 

Pankkikortilla 
tehtyjen ostosten 

tarkistaminen 

Pankkikortin 
katoamisesta 
ilmoittaminen

Tilille tulleiden rahojen, 
esimerkiksi eläkkeen tai 

palkan, tarkistaminen  



Nordea 
Tunnusluvut 
-sovelluksen 
uusi nimi on 
Nordea ID 
-sovellus.

Kolme asiaa 
päästäksesi alkuun.

Ennen kun voit aloittaa pankkiasioiden hoitamisen kotoa, 
tarkista että kotoasi löytyy: 

1.

Internet-yhteys

2.

Tietokone tai tabletti 
tai älypuhelin 

3.

Tunnistautumista 
varten

Joko

Tablettiin tai 
älypuhelimeen 

asennettu Nordea ID 
-sovellus

tai

Nordea 
Asiakaspalvelusta 

tilattava 
tunnuslukulaite

Lue seuraavalta sivulta, mitä tunnistautuminen tarkoittaa ja miksi se on tärkeää. 



Tunnistautuminen. 
Vain sinä näet  
tilisi ja rahasi.

Turvallisuus on kaikkein tärkeintä pankkiasioiden hoidossa. Jokaisella kerralla, kun 
alat hoitaa pankkiasioitasi kotoa, sinun on ensimmäiseksi tunnistauduttava. Siksi 
varmistamme tunnistautumisella, että vain sinä pääset näkemään tilisi ja rahasi. 

Tunnistautuminen on sama asia kuin passin tai henkilöpapereiden näyttäminen 
pankin konttorissa. Koska tunnistautuminen tehdään kotoa käsin, täytyy 

henkilöllisyyden todistamiseen käyttää uusia tapoja.

Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnusten avulla, jotka koostuvat pysyvästä 
käyttäjätunnuksesta ja Nordea ID -sovelluksesta tai tunnuslukulaitteesta. Jos sinulla 

ei vielä ole pankkitunnuksia, voit varata ajan konttoriin Nordea Asiakaspalvelun 
kautta saadaksesi pankkitunnukset. 



Nordea 
Tunnusluvut 
-sovelluksen 
uusi nimi on 
Nordea ID 
-sovellus.

Olet ehkä käyttänyt pahvista 
tunnuslukukorttia, mutta se on 

poistumassa käytöstä. 

Tiesithän, että Nordean asiakkaana 
sinulla on tunnistautumiseen kaksi 

turvallista vaihtoehtoa, joista 
voit valita:

Joko

Älypuhelimeen tai tablettiin 
ladattava Nordea ID -sovellus

tai

Nordea Asiakaspalvelusta 
soittamalla tilattava 

tunnuslukulaite 

Kun sinulla on käytössä jompikumpi tapa tunnistautua,  
voit hoitaa pankkiasiasi turvallisesti kotoa käsin. 

Pankkiasioiden lisäksi pääset tunnistautumalla hoitamaan 
muitakin asioita kotoa käsin, esimerkiksi: 

KELAn 
palvelut

OmaKanta-palvelut, 
esimerkiksi lääkereseptien 

tarkistaminen

Lääkärin 
ajanvaraus 

OmaVero-palvelut,  
esimerkiksi 

veroilmoituksen 
tekeminen 

Poliisin sähköiset 
palvelut, esimerkiksi 

passin hakeminen 



Mikä on 
sinun tapasi 

hoitaa pankkiasiat kotoa? 

Kun sinulla on tunnistautuminen kunnossa, eli: 

Joko tabletissasi tai 
älypuhelimessasi on 
Nordea ID -sovellus

tai
kotonasi on Nordea 
Asiakaspalvelusta tilattu 
tunnuslukulaite

Voit alkaa hoitaa pankkiasioitasi turvallisesti kotoa. Nyt voit päättää,  
millä tavoin alat hoitaa pankkiasioitasi. 

Tabletilla tai 
älypuhelimella Nordean  

mobiilipankissa 

Tietokoneella tai 
tabletilla Nordean 
verkkopankissa

Puhelimitse 
soittamalla Nordea 
Asiakaspalveluun



”Useimmin minulta kysytään laskujen maksamisesta.  
Yhdessä soittajan kanssa käymme asian läpi kohta kohdalta niin, 
että lasku on puhelun lopussa maksettu ja asiakas osaa maksaa 

laskun vastaisuudessa itse.”

Milla,  
Nordea Asiakaspalvelu

Nordea Asiakaspalvelu puh. 0200 3000 

Normaalin matkapuhelun tai paikallispuhelun hinta. 
Nordea ei veloita ylimääräistä kulua, kun soitat. 



Kokeile, miten sujuu laskun maksaminen 

Nordean mobiilipankissa   

Ota esiin: 
• maksettava lasku 
• tabletti tai älypuhelin, johon on ladattu Nordean 

mobiilipankki ja Nordea ID -sovellus
• Tunnuslukulaite, jos sinulla on sellainen 

A) Helpoin ja nopein tapa 

1. Avaa tabletissasi tai älypuhelimessasi Nordea Mobile -kuvaketta painamalla  
Nordean mobiilipankki. 

2. Naputtele avautuneeseen näkymään käyttäjätunnuksesi
3. Tunnistaudu PIN-koodillasi joko Nordea ID -sovelluksessa tai Tunnuslukulaitteella
4. Mobiilipankki avautuu turvallisesti käyttöösi. 
5. Paina yläpalkista Skannaa lasku. 
6. Mobiilipankki menee valokuvaustilaan. Kohdista kamera laskun  

koko viivakoodia kohti. 
7. Kun koko koodi on kameran luettavissa, kamera lukee automaattisesti laskun tiedot. 
8. Mobiilipankin kamera sulkeutuu ja näyttöön avautuvat laskun tiedot.  

Tarkista, että tiedot ovat oikein ja paina jatka. 
9. Mobiilipankki siirtyy nyt automaattisesti Nordea ID -sovellukseen, anna PIN-koodisi. 
10. Jos käytössäsi on tunnuslukulaite, mobiilipankki kysyy PIN-koodiasi.  

Naputtele se tunnuslukulaitteeseen.  
11. Vahvista 1 valittu maksu.
12. Hyväksy maksu PIN-koodillasi. 
13. Lasku on maksettu! Voit kirjautua ulos mobiilipankista.



Ota esiin: 
• maksettava lasku 
• tabletti tai älypuhelin, johon on ladattu Nordean 

mobiilipankki ja Nordea ID -sovellus
• Tunnuslukulaite, jos sinulla on sellainen 

B) Helppo ja nopea tapa

1. Ota esiin maksettava lasku ja tablettisi tai älypuhelimesi 
2. Avaa tabletissasi tai älypuhelimessasi Nordea Mobile 

-kuvakkeesta Nordean mobiilipankki. 
3. Naputtele avautuneeseen näkymään käyttäjätunnuksesi. 

Jos sinulla on muista minut -toiminto käytössä, 
mobiilipankki pyytää vain PIN-koodin.

4. Naputtele PIN-koodisi. 
5. Klikkaa vasemmasta ylälaidasta Maksa
6. Täytä tiedot laskusta ja paina Jatka
7. Klikkaa Vahvista 1 valittu maksu 
8. Puhelimesi siirtyy automaattisesti Nordea ID 

-sovellukseen tai pyytää sinua tunnistautumaan 
tunnuslukulaitteella.

9. Anna PIN-koodisi
10. 1 maksu vahvistettu
11. Lasku on maksettu!

Oletko tottunut 
maksamaan laskut 
maksuautomaatilla tai 
lähettämällä laskut postitse 
maksupalvelun kautta? 
Voit jatkaa tuttua palvelua.



”Kätevin tapa maksaa laskut mobiilipankissa on skannata 
puhelimen kameralla laskun viivakoodi. Se on turvallistakin,  

kun ei tarvitse itse näpytellä tietoja laskusta.”

Milla,  
Nordea Asiakaspalvelu

Nordea Asiakaspalvelu puh. 0200 3000 

Normaalin matkapuhelun tai paikallispuhelun hinta. 
Nordea ei veloita ylimääräistä kulua, kun soitat. 



Kokeile, miten sujuu laskun maksaminen 

Nordean verkkopankissa
Ota esiin: 

• maksettava lasku 

• tietokone tai tabletti 

• tunnistautumista 
varten  Nordea 
ID -sovellus 
älypuhelimessa tai 
tunnuslukulaite.

1. Avaa tietokoneella tai tabletilla internet-selaimesi ja 
mene verkkopankkiin osoitteeseen www.nordea.fi

2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta kirjaudu 
3. Klikkaa oikeasta ylälaidasta kirjaudu verkkopankkiin 
4. Klikkaa kokeile uutta verkkopankkia 
5. Jos kirjaudut verkkopankkiin Nordea ID -sovelluksella, 

valitse vielä kirjaudutko QR-koodilla* vai 
käyttäjätunnuksen avulla.  
*katso sanastosta mitä tarkoittaa QR-koodi.

6. Valitse kumpi tunnistautuminen on käytössäsi: klikkaa 
joko Nordea ID -sovellus tai tunnuslukulaite 

7. Anna käyttäjätunnuksesi 
8. Toimi ruudulla näkyvien ohjeiden mukaan: Avaa Nordea 

ID -sovellus tai tunnuslukulaite. 
9. Tunnistaudu Nordea ID -sovelluksella tai 

tunnuslukulaiteella. Anna PIN-koodisi.
10. Tunnistautumisen jälkeen verkkopankki avautuu 

turvallisesti tietokoneen tai tabletin ruudulla. 
11. Avaa verkkopankissa vasemmasta yläkulmasta valikko 

ja valitse maksut ja sitten uusi maksu 
12. Kirjoita tiedot laskusta verkkopankkiin. 
13. Vahvista 
14. Hyväksy maksu Nordea ID -sovelluksella tai 

tunnuslukulaitteella seuraamalla ohjeita.
15. Lasku on maksettu!

http://www.nordea.fi


Kokeile, miten sujuu laskun maksaminen 

soittamalla 
asiakaspalveluun

Ota esiin: 

• maksettava lasku 

• tunnistautumista 
varten tunnusluku-
laite, jos sinulla ei 
ole älypuhelimessasi 
Nordea ID -sovellusta

1. Soita Nordea Asiakaspalveluun numeroon 0200 3000.  

2. Puhelun alussa sinua pyydetään valitsemaan puhelimesi 
numeronäppäimillä jokin ennalta valituista aiheista. 
Valitse numero 5: tilit, maksut, kortit tai kuolinpesäasiat. 

3. Sinua pyydetään tunnistautumaan: 

4. Näppäile puhelimeesi ensin käyttäjätunnus ja 
paina # eli ruutumerkkiä. HUOM! Jos sinulla ei ole 
käyttäjätunnusta, näppäile puhelimesta pelkkä # eli 
ruutumerkki.

5. Kuuntele puhelinlinjan ohjeita ja tunnistaudu joko 
puhelimessasi olevalla Nordea ID -sovelluksella tai 
tunnuslukulaitteella. Tunnistautumiseen käytät 
PIN-koodiasi.

6. Tämän jälkeen asiakasneuvojamme vastaa puheluusi ja 
voitte aloittaa laskun maksamisen. 

Huomaathan, että laskun maksamisesta asiakaspalvelun 
kautta peritään voimassaoleva palvelumaksu. Voit kysyä 
lisää asiakasneuvojiltamme. 

Lue lisää nordea.fi/asiakaspalvelu

http://nordea.fi/asiakaspalvelu


Näin soitat Nordea 
Asiakaspalveluun

Voit soittaa missä tahansa pankkiasiassa Nordea Asiakaspalveluun. Näin puhelusi etenee:

1. Puhelun alussa sinua pyydetään valitsemaan jokin ennalta valituista aiheista. 

• Valitse itsellesi sopiva aihe numeronäppäimillä. 

2. Tämän jälkeen sinua pyydetään tunnistautumaan.

• Näppäile puhelimeesi ensin käyttäjätunnus ja paina # eli ruutumerkkiä.

• Kuuntele puhelinlinjan ohjeita ja tunnistaudu joko puhelimessasi olevalla  
Nordea ID -sovelluksella tai tunnuslukulaitteella. 

• Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, näppäile puhelimesta pelkkä # eli ruutumerkki.

3. Tämän jälkeen asiakasneuvojamme vastaa puheluusi.

Autamme senioriasiakkaitamme asiakaspalvelun omalla linjalla. Pääset seniorilinjalle 
soittamalla numeroon 0200 3000 ja valitsemalla numeronäppäimillä valikosta 0.

Tiesitkö, että mobiilipankista soittaminen on helpompaa, sillä olet valmiiksi 
tunnistautuneena. Sinun ei siis tarvitse näppäillä tunnuksia puhelimeen.  
Soittamaan mobiilipankista pääset: Mobiilipankki > Ota yhteyttä > Puhelu.



Kun olet kokeillut kerran, 

kokeile myös 
näitä!

Paljonko rahaa 
tililläni on?

Mitä pankkikortti-
ostoksia tililtäni  
on veloitettu? 

Mitä pankkikortilla 
tehtyjä käteisnostoja 

tililtäni on tehty?

Kuka on maksanut 
tililleni rahaa? 

Nordea

mobiilipankissa

Ota esiin: 

Älypuhelimesi tai tablettisi

Tunnistautumista varten 
Nordea ID -sovellus tabletissasi 

tai älypuhelimessasi tai 
tunnuslukulaite. 



Kirjaudu sisään mobiilipankkiin:
1. Avaa mobiilipankki älypuhelimessasi painamalla Nordea Mobile -kuvaketta  
2. Naputtele puhelimeen käyttäjätunnuksesi
3. Tunnistaudu PIN-koodillasi joko Nordea ID -sovelluksessa tai Tunnuslukulaitteella
4. Mobiilipankki avautuu puhelimesi ruudulle. 

Heti ylimmäisenä näet 
Tilin, tilinumeron ja tilin saldon. 
- saldo kertoo, paljonko rahaa tililläsi nyt on 

Klikkaamalla haluamasi tilin kohtaa näet, mitä summia tilillesi on tullut: 
- näet tilille tulleen summan maksajan nimet, esim. Kansaneläkelaitos
- näet tilille tulleen rahasumman samalla rivillä vihreällä
Klikkaamalla riviä, näet lisää tietoja maksusta ja maksajasta. 

Näet, mitä laskuja tai pankkikorttiostoksia tililtäsi on mennyt:
- näet pankkikortilla tehdyn ostopaikan nimen, esim. K-kauppa LinnanHerkku 
- näet pankkikortilla tehdyn ostoksen summan mustalla, sen edessä on miinusmerkki - 
Klikkaamalla riviä, näet lisää tietoa ostoksesta ja ostopaikasta. 

Pääset takaisin käyttötilin tiedoista mobiilipankin alkuun klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa 
nuolinäppäintä

Muista sulkea mobiilipankki, kun olet hoitanut asiasi. Klikkaa Mobiilipankin etusivulla Oikopolut-
kohdassa olevaa Kirjaudu ulos -painiketta. 

Olet nyt kirjautunut ulos mobiilipankista turvallisesti. 



Kun olet kokeillut kerran, 

kokeile myös 
näitä!

Paljonko rahaa 
tililläni on?

Mitä pankkikortti-
ostoksia tililtäni  
on veloitettu? 

Mitä pankkikortilla 
tehtyjä käteisnostoja 

tililtäni on tehty?

Kuka on maksanut 
tililleni rahaa? 

Nordea

verkkopankissa

Ota esiin: 

tietokone tai tabletti 

tunnistautumista varten 
Nordea ID -sovellus tabletissasi 

tai älypuhelimessasi tai 
tunnuslukulaite.



Kirjaudu sisään verkkopankkiin:
1. Mene tietokoneella tai tabletilla internet-selaimellasi verkkopankkiin www.nordea.fi 
2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta kirjaudu 
3. Klikkaa oikeasta ylälaidasta kirjaudu verkkopankkiin 
4. Klikkaa Kirjaudu uuteen verkkopankkiin. 
5. Valitse kumpi tunnistautuminen on käytössäsi:  

- valitse ja klikkaa ruudulta joko Nordea ID -sovellus tai tunnuslukulaite 
6. Kirjaudu QR-koodin avulla tai käyttäjätunnuksella, jos käytät Nordea ID -sovellusta 
7. Toimi ruudulla näkyvien ohjeiden mukaan: Avaa Nordea ID -sovellus tai tunnuslukulaite. 
8. Tunnistaudu Nordea ID -sovelluksella tai tunnuslukulaiteella. Anna PIN-koodisi. 
9. Tunnistautumisen jälkeen verkkopankki avautuu tietokoneen tai tabletin ruudulla. 
10. Näet ruudulla mm. tilisi sekä mahdolliset pankkikorttisi. 

Heti ylimmäisenä näet 
Tili ja saldo.   
- saldo kertoo, paljonko rahaa tililläsi nyt on 

Klikkaamalla haluamasi tilin kohtaa näet, mitä summia tilillesi on tullut: 
Näet, mitä summia tilillesi on tullut: 
- näet tilille tulleen rahasumman maksajan nimet sinisellä, esim. Kansaneläkelaitos   
- näet tilille tulleen rahasumman samalla rivillä vihreällä   

Näet, mitä laskuja tai pankkikorttiostoksia tililtäsi on mennyt: 
- näet pankkikortilla tehdyn ostopaikan sinisellä, esim. K-kauppa LinnanHerkku 
- näet pankkikortilla tehdyn ostoksen summan mustalla, summan edessä on miinusmerkki - 

Pääset takaisin käyttötilin tiedoista verkkopankin alkuun klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa 
Nordea-logoa.   

Muista sulkea verkkopankki, kun olet hoitanut asiasi. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa 
nimeäsi ja valitse Kirjaudu ulos.  Olet nyt kirjautunut ulos verkkopankista turvallisesti. 

http://www.nordea.fi


Nosta käteistä 
pankkikortilla 

muualtakin kuin automaatista. 

Jokainen meistä on varmasti nostanut käteistä rahaa pankkikortilla 
automaatista. Tiesitkö, että voit nostaa käteistä rahaa maksutta 

myös monien kauppojen kassalta, samalla kun maksat ostoksesi 
pankkikortilla? 

Käteisen nostaminen maksamisen yhteydessä on turvallista:

Kaupan kassa  
sijaitsee turvallisesti 

sisätiloissa 

Kaupan henkilökunta 
huomioi, ettei kukaan 

näe tunnuslukuasi 

Kaupan henkilökunta 
varmistaa, että saat 

käteisen mukaasi 

Näet kassakuitista 
tekemäsi 

käteisnoston 

Käteistä rahaa voit nostaa pankkikorttiostoksen yhteydessä seuraavista kaupoista: 
K-market, K-supermarket, K-citymarket, R-kioski ja Tokmanni. 

Voit nostaa käteistä kerralla enintään  
50 € R-kioskista ja 200 € K-ruokakaupoista ja Tokmannilta. 



Laskujen maksu 
maksuautomaatilla tai maksupalvelun kautta.

Aikaisemmin tässä oppaassa on kerrottu, miten maksat laskun

Älypuhelimella  
Nordean 

mobiilipankissa 

Tietokoneella tai 
tabletilla Nordean 
verkkopankissa

Puhelimitse 
soittamalla Nordea 
Asiakaspalveluun

Näiden lisäksi on vielä kaksi tapaa:

• maksuautomaatit

•  lähettämällä laskut 
postitse Nordean 
maksupalveluun 

Jos olet tottunut maksamaan laskusi maksuautomaatilla tai käyttämällä maksupalvelua, voit 
jatkaa tuttua tapaa. Palvelu on maksullinen, eli jokaisesta maksetusta laskusta veloitetaan 

tililtäsi voimassa oleva palvelumaksu / lasku. Voit kysyä lisää asiakasneuvojiltamme. 



Pieni digitaalisen  
pankkiasioinnin sanasto

Tunnistautuminen
Tunnistautuminen tarkoittaa henkilöllisyyden 
todistamista asioidessasi mobiilipankissa, 
verkkopankissa, soittaessasi Nordea Asiakaspalveluun 
tai kirjautuessasi kolmansien osapuolien 
palveluihin, esimerkiksi Kelaan tai Omakantaan. 
Tunnistautumiseen tarvitset henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja PIN-koodin. 

Käyttäjätunnus 
Numerosarja, jonka syötät ensimmäisenä, 
kun kirjaudut verkkopankkiin, mobiilipankkiin 
tai soitat Nordea Asiakaspalveluun. Tarvitset 
käyttäjätunnusta myös Nordea ID -sovelluksen 
aktivoinnissa. Käyttäjätunnuksen saat, kun sinulle 
avataan verkkopankkisopimus. Käyttäjätunnus 
on henkilökohtainen eikä sitä pidä luovuttaa 
kenellekään.  

PIN-koodi tunnistautuessa 
Numerokoodi, jonka näppäilet Nordea ID –
sovellukseen tai tunnuslukulaitteeseen, kun 
kirjaudut verkkopankkiin, mobiilipankkiin tai 
kolmansien osapuolien palveluihin. Numerokoodi 
on henkilökohtainen eikä sitä pidä luovuttaa 
kenellekään. 

Nordea ID -sovellus 
Älypuhelimeen tai tablettiin sovelluskaupasta 
ladattava, tunnistautumiseen käytettävä sovellus. 

QR-koodi 
QR-koodi on ruutukoodi, johon on koodattu 
tietoa. QR-koodin sisältö luetaan mobiililaitteella. 
Nordea ID –sovelluksessa on käytössä QR-
koodilla kirjautuminen. QR-koodi sisältää kaikki 
tunnistautumiseen tarvittavat tiedot. Kertakäyttöisen 
QR-koodin avulla pääset kirjautumaan 
verkkopankkiin ja kolmansien osapuolten palveluihin 
syöttämättä käyttäjätunnustasi. 

Tunnuslukulaite 
Nordean asiakaspalvelusta tilattava 
tunnistautumiseen käytettävä laite.

Mobiilipankki  
Älypuhelimeen tai tablettiin sovelluskaupasta 
ladattava sovellus, jonka avulla hoidat pankkiasiasi 
turvallisesti puhelimella tai tabletilla.  

Verkkopankki  
Internetissä toimiva Nordean palvelu, jossa voit hoitaa 
pankkiasiat turvallisesti. Verkkopankkiin kirjaudut 
osoitteessa www.nordea.fi. 

Nordea Asiakaspalvelu  
Täyden palvelun pankkikonttori, johon voit olla 
yhteydessä puhelimitse 0200 3000 (pvm/mpm). 
Saat neuvoja pankkiasioiden hoitoon ja neuvojamme 
hoitavat myös puhelimitse pankkiasioitasi, kun olet 
tunnistautunut soittaessasi. Puhelu maksaa normaalin 
matkapuhelun tai paikallispuhelun hinnan, Nordea ei 
veloita soitostasi ylimääräistä kulua.

http://www.nordea.fi


Turvallisuus 
tärkeintä pankkiasioinnissa.

Verkkopankilla, mobiilipankilla 
ja pankkitunnuksilla hoidat 
pankkiasiat turvallisesti 
omassa tahdissasi. Seuraamalla 
vinkkejämme voit varmistaa 
palveluiden turvallisen käytön.

1. Turvallinen verkkoasiointi. Hakeudu 
palveluntarjoajien sivuille kirjoittamalla koko 
verkko-osoite internet-selaimesi osoitekenttään, 
esimerkiksi www.nordea.fi.

2. Tarkista, mitä vahvistat. Ennen kuin annat  
PIN-koodisi Nordea ID -sovellukseen, lue, mitä 
sovellus pyytää sinua vahvistamaan. Mikäli et 
tunnista tapahtumaa, älä vahvista sitä vaan 
ota yhteys asiakaspalveluumme.

3. Tunnuksesi ovat vain sinun käyttöösi. Pankki-
tunnuksilla tunnistautuminen on sama asia kuin 
passin tai henkilöpapereiden näyttäminen. Ne ovat 
henkilökohtaiset eikä niitä pidä antaa muille.

4. Maltti on valttia. Varaa pankkiasioiden hoitamiseen 
aikaa. Mikäli kaipaat apua tai tukea, ota yhteys 
asiakaspalveluumme.

http://www.nordea.fi


Myös läheisesi  

tai muu luotettu henkilö voi hoitaa 
asioita puolestasi.

Voit antaa tilin käyttöoikeuden toiselle henkilölle, jolloin hän voi hoitaa tiliä 
puolestasi, esimerkiksi maksaa laskujasi. Annat käyttöoikeuden soittamalla 
asiakaspalveluumme 0200 3000, jossa sekä sinut että käyttöoikeuden saaja 

tunnistetaan molemmat omien pankkitunnusten avulla. Voit myös varata ajan 
asiakaspalvelussa konttorikäyntiä varten.

Tulevaisuuteen voit varautua tekemällä edunvalvontavaltakirjan, jotta esim. 
läheisesi voivat hoitaa pankkiasioitasi. Valtuutus tulee voimaan vasta, kun 

maistraatti vahvistaa sen sairauden tai muun syyn vuoksi.

•  Voit sopia käyttöoikeudesta 
tiliisi soittamalla tai käymällä 
konttorissamme

•  edunvalvontavaltakirja 
on varautumista 
tulevaisuuteen 



Voit soittaa kaikissa pankkiasioissa 
asiakaspalveluumme.

Nordea Asiakaspalvelu 
puh. 0200 3000 

Puhelu maksaa normaalin matkapuhelun tai 
paikallispuhelun hinnan, Nordea ei veloita soitostasi 

ylimääräistä kulua.

Jos korttisi tai pankkitunnuksesi katoaa: Soita heti Sulkupalvelu 020 333 
normaalin matkapuhelun tai paikallispuhelun hinnalla. Sulkupalvelu sulkee korttisi tai pankkitunnuksesi 

eikä kukaan voi käyttää niitä. Sinulle kerrotaan puhelimessa lisäohjeita ja voit kysyä neuvoa. Sulkupalvelu 
on auki ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Tiesitkö, että voit myös sulkea korttisi mobiilipankissa valitsemalla alavalikosta 
Tilit > kortti jonka haluat sulkea > PIN ja turvallisuus. Voit estää kortin käytön 
väliaikaisesti tai sulkea kortin pysyvästi, jos et löydä korttia.
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Katso lisää ohjeita, miten hoidat pankkiasiat turvallisesti kotoa:

nordea.fi/digineuvonta

Saat selkeitä ohjeita Näet opasvideoita

Opit uusia asioita Saat hyödyllisiä vinkkejä 

http://nordea.fi/digineuvonta
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