
Opas uuden Nordea Debit  
-korttisi käyttöön

– tee päivittäiset ostokset helposti

Tässä on uusi Nordea Debit 
-korttisi, ole hyvä.
Sillä teet ostokset helposti ja turvallisesti missä 
tahansa. Voit käyttää korttiasi kaupoissa, auto-
maateilla, verkossa ja ulkomailla. Missä tahansa 
oletkin, Nordea Debit on helppo, turvallinen ja 
kätevä tapa tehdä päivittäiset ostokset.

Tästä oppaasta saat tietoa uuden Nordea Debit  
-korttisi ominaisuuksista. 

Helppo ja turvallinen – aina 

Teitpä ostoksia kaupassa, verkossa tai ulkomailla:

• Kortin käyttö on aina turvallista – riippumatta siitä, käytätkö lähimaksuominaisuutta  
vai näppäiletkö tunnusluvun.

• Teet verkko-ostokset turvallisesti käyttämällä luotettavien kauppiaiden verkkosivuja.  
Tunnistat nämä kauppiaat Visa Secure -logosta.

• Sinua pyydetään verkko-ostoksilla yhä useammin vahvistamaan korttiostoksesi.  
Helpoiten vahvistat ostoksesi Nordea ID -sovelluksella (entinen tunnuslukusovellus).

• Päätä kortin käytöstä itse: voit estää verkko-ostokset, muuttaa turvarajoja ja asettaa maarajauksen.

Vilauta korttia ja maksa – 3 helppoa askelta 

Kätevä lähimaksu

1.  Kun kassa rekisteröi ostoksesi ja pyytää maksua, vie korttisi lähelle maksupäätettä.
2.   Maksupääte ilmoittaa maksun onnistumisesta ääni- ja valomerkillä. Sinun ei tarvitse syöttää 

tunnuslukuasi.
3.  Saat ostoksestasi normaaliin tapaan kuitin.

Turvallisuussyistä maksupääte voi satunnaisesti pyytää sinua syöttämään tunnuslukusi.



Uusin tapa maksaa  
– maksaminen älylaitteilla 

Voit käyttää älylaitettasi maksamiseen, kun liität 
uuden korttisi maksusovellukseen kuten Apple 
Pay, Google Pay, Fitbit Pay tai Garmin Pay. Voit 
maksaa myös yli 50 euron ostokset älylaitteellasi.

Jos käytössäsi on jo Apple Pay tai Google Pay, 
muistathan lisätä uuden korttisi tiedot maksu-
sovellukseen.

Mikäli haluat lisätietoa maksusovelluksen 
käyttöön otosta, tutustu ohjeistukseen  
osoitteessa  nordea.fi/mobiilimaksaminen.

Kortin käyttö ulkomailla 

Nordea Debit -korttia voi käyttää ulkomailla aivan 
samoin kuin Suomessa. Lähimaksuominaisuudella 
voi maksaa kaikissa paikoissa, joissa on siitä kertova 
kaarisymboli. Lähimaksujen 50 euron raja voi  
vaihdella paikasta riippuen.

• Monissa maissa kauppias tai pankkiautomaatti voi 
tarjota vaihtoehtoa maksaa joko euroissa tai  
paikallisessa valuutassa. Suosittelemme, että valit-
set aina paikallisen valuutan, koska tarjottu  
vaihtokurssi ei välttämättä ole paras mahdollinen.

• Päätä kortin käyttöalue itse. Suosittelemme, että 
valitset kortin käyttöalueeksi Suomen ja muutat 
 asetusta matkojesi ajaksi.

• Maarajausten tekeminen onnistuu helposti  verkko- 
tai mobiilipankissa.

Jos kortti katoaa tai varastetaan 

Oletko kadottanut korttisi tai maksuvälineenä käyttämäsi älylaitteen? Ilmoita siitä meille soittamalla 
korttien sulkupalveluun numeroon 020 333. Sulkupalvelu palvelee 24 h/vrk. Voit sulkea korttisi myös 
mobiilipankissa. Kun suljet kortin pysyvästi, saat automaattisesti uuden kortin.

Ota yhteyttä

Lisätietoa uudesta kortistasi ja sen ominaisuuksista saat verkkosivuiltamme osoitteesta nordea.fi. 
Voit myös soittaa Nordea Asiakaspalveluun, puh. 0200 3000.
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