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Logga in på nätbanken 

Öppna webbläsaren och skriv in följande 

adress i adressfältet: www.nordea.fi. Tryck på 

Enter

Klicka på Logga in uppe till höger på sidan 

och välj Nätbanken för privatkunder

Välj fliken Kodkalkylator

Skriv in Användar-id (6–8 siffror)

1

2

3

4

5 Gör följande i Kodkalkylatorn:

a) Sätt på kodkalkylatorn genom att trycka 

på OK.

b) Tryck på knappen LOGIN. 

(nummer 1)

c) Ge din pinkod i kalkylatorn (4 siffror) 

och tryck på OK.

d) Kodkalkylatorn ger dig en kod. 

Skriv in den kod som 

kodkalkylatorn gett dig i fältet 

Svarskod och tryck på OK.

Du kommer nu till nätbanken

6

Med datorn: Med kodkalkylatorn: Med datorn:

Skede 1 Skede 2 Skede 3



Betala och bekräfta räkning

Välj Ny betalning i nätbanken.

Klicka på Läs streckkoden eller skriv in 

a) Namn

b) Kontonummer i formatet 

FI12582105544556665xxxx

c) Belopp

d) Förfallodag

e) Ange Referens som sifferserie eller 

någon uppgift om fakturan, t.ex. 

fakturanummer i fältet Meddelande.

Välj om du vill betala en gång Upprepas ej 

eller Månatligen.

Lägg till betalningsunderlagen om du 

kommer att betala till samma mottagare flera 

gånger.

Klicka på OK.

1
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4

Med datorn: Med kodkalkylatorn: Med datorn:

5

5 Gör följande i Kodkalkylatorn:

a) Sätt på kodkalkylatorn genom att trycka 

på OK.

b) Tryck på knappen SIGN. 

(nummer 3)

c) Ge koden som syns i din dator (6 siffror) 

och tryck på OK.

d) Ge din pinkod i kalkylatorn (4 siffror) och 

tryck på OK.

e) Kodkalkylatorn ger dig en kod.

Skriv in den kod som kodkalkylatorn 

gett dig i fältet Svarskod i nätbanken 

och klicka på Bekräfta.

Fakturan bekräftas.
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Skede 1 Skede 2 Skede 3



Nordea Kundtjänst betjänar dig varje bankdag på numret 

0200 5000*

4

Om du identifierar dig med bankkoderna när du ringer kommer du 

snabbare till tjänsten och sköter tryggt dina bankärenden.

Från utlandet +358 200 5000 (pris för utrikessamtal).

* Betjäningstiden på svenska är mån–fre kl. 8–18. Betjäningstiden på finska är dygnet runt varje dag. 

På grund av lagstiftningen och de tekniska funktionstiderna kan uppdrag genomföras på finska i 

begränsad utsträckning under nätter och veckoslut. 

Samtalet kostar lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift. 


