Nordeaguide II

Ditt bankkontor
hemma

Sköt dina
bankärenden
tryggt hemifrån.

Tidigare var man tvungen att besöka ett bankkontor för att betala
fakturor, överföra pengar och sköta övriga bankärenden. Nu kan du
sköta dina bankärenden i din egen takt i lugn och ro hemma utan att
behöva ta dig till ett kontor.
Det är tryggt att sköta bankärenden hemifrån eftersom utomstående
inte kommer åt dina papper, kontouppgifter, lösenord eller andra
viktiga uppgifter.

Sköt dina bankärenden hemifrån:

tryggt

i lugn och ro

i din egen takt

Vår kundtjänst hjälper dig per telefon. Du hittar
det enklaste sättet att sköta dina ärenden hos
oss på nordea.fi/kundtjänst.

”Oftast berättar jag för personen som ringer att det är ytterst
viktigt att lära sig att identifiera sig. Efter det har man lätt
tillgång till alla tjänster.”
Milla,
Nordea Kundtjänst

Övning ger
färdighet.
Till en början kan det kännas främmande att sköta
bankärenden hemifrån, men det blir lättare redan efter
ett par gånger. Om du har frågor kan du ringa Nordea
Kundtjänst så hjälper vi dig.

Nordea Kundtjänst 0200 5000
För samtalet debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.
Nordea debiterar inga extra avgifter för samtalet.

betala fakturor

kolla insättningar på
kontot, såsom din lön eller
pension

kolla saldot
på kontot

Du kan exempelvis
sköta följande
bankärenden tryggt
hemifrån:
I den här guiden hittar du
närmare anvisningar om hur
du går till väga.

kolla kontantuttag med
bankkort

göra en anmälan om
ditt bankkort har
förkommit

kolla köp med
bankkort

Kolla dessa tre saker
för att komma igång.
Innan du kan börja sköta dina bankärenden hemifrån
ska du kolla att du har:
Appen
Nordea Koder
heter nu appen
Nordea ID.

internetuppkoppling

1.

en dator, surfplatta
eller smarttelefon

för att kunna
identifiera dig

2.

3.
eller

appen Nordea ID
som du installerat på
din surfplatta eller
smarttelefon

kodkalkylatorn som
du kan beställa i
Nordea Kundtjänst.

På nästa sida kan du läsa mer om identifiering och varför det är så viktigt.

Identifiering.
Bara du ser ditt konto
och dina pengar.
Säkerhet är det allra viktigaste då du sköter bankärenden. Du ska börja med att
identifiera dig varje gång du sköter dina bankärenden hemifrån. Genom identifiering
säkerställer vi att bara du kan se ditt konto och saldo.
Med identifiering avses samma sak som när du uppvisar en identitetshandling
på ett bankkontor. Eftersom du identifierar dig hemifrån har vi tagit fram nya
autentiseringsmetoder för detta ändamål.
Du identifierar dig med bankkoder som består av ett permanent användar-ID och
appen Nordea ID eller kodkalkylatorn. Kontakta Nordea Kundtjänst för att boka tid
till kontoret om du ännu inte har bankkoder.

Appen
Nordea Koder
heter nu appen
Nordea ID.

Du har kanske använt dig av ett
kodkort på papper för att identifiera
dig, men det kommer att slopas.

Visste du att du som Nordeakund
har du två trygga alternativ för att
identifiera dig?
Du kan välja mellan:

appen Nordea ID som du
laddar ner på din smarttelefon
eller surfplatta

eller

kodkalkylatorn som du
beställer genom att ringa
Nordea Kundtjänst.

Då du har appen eller kodkalkylatorn kan du identifiera dig
och sköta dina bankärenden tryggt hemifrån.

Genom att identifiera dig kan du även sköta ärenden i tredje
parters tjänster, t.ex.:

FPA:s
tjänster

Mina Kanta-sidor där
du t.ex. kan kolla dina
läkemedelsrecept

boka tid till
läkare

tjänsten MinSkatt
där du t.ex. kan
lämna in en
skattedeklaration

polisens
elektroniska tjänster
där du t.ex. kan
ansöka om pass

Hur
vill du
sköta dina bankärenden hemifrån?
För att identifiera dig behöver du antingen

appen Nordea ID på
din surfplatta eller
smarttelefon

eller

en kodkalkylator som
du beställt i Nordea
Kundtjänst.

Du kan börja sköta dina bankärenden tryggt hemifrån.
Nu kan du välja hur du vill sköta dina bankärenden.

Med surfplatta eller
smarttelefon i Nordeas
mobilbank

Med dator eller
surfplatta i Nordeas
nätbank

Per telefon genom
att ringa Nordea
Kundtjänst

”Jag får ofta frågor om hur man betalar fakturor. Tillsammans
med kunden går vi igenom ärendet steg för steg så att fakturan
blir betald och kunden vet hur hen betalar fakturan själv i
fortsättningen.”
Milla,
Nordea Kundtjänst
Nordea Kundtjänst 0200 5000
För samtalet debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.
Nordea debiterar inga extra avgifter för samtalet.

Testa hur du betalar en faktura

i Nordeas mobilbank.
A) Så här betalar du en faktura snabbast och enklast.
1.

Öppna Nordeas mobilbank på din surfplatta eller smarttelefon genom att trycka på
ikonen Nordea Mobile.

2. Ange ditt användar-ID i vyn som öppnas.
3. Identifiera dig med din pinkod antingen i appen Nordea ID eller med kodkalkylatorn.
4. Nu kan du tryggt börja använda mobilbanken.
5. Tryck på Skanna faktura i övre balken.
6. Mobilbanken öppnar kameran på din enhet. Rikta kameran mot hela streckkoden på
fakturan.
7.

Då streckkoden syns i sin helhet i kameran läser den automatiskt fakturans uppgifter.

8. Mobilbanken stänger kameran och fakturans uppgifter visas nu på skärmen. Kontrollera
att uppgifterna stämmer och tryck på fortsätt.
9. Mobilbanken öppnar nu automatiskt appen Nordea ID där du ska ange din pinkod.
10. Om du använder en kodkalkylator ber mobilbanken dig ange din pinkod där. Ange din
pinkod i kodkalkylatorn.
11. Bekräfta 1 vald betalning.
12. Bekräfta betalningen med din pinkod.
13. Fakturan är betald! Du kan logga ut ur mobilbanken.
Ta fram:
• fakturan som du vill betala
• din surfplatta eller smarttelefon på vilken du har
laddat ner Nordeas mobilbank och appen Nordea
ID
• kodkalkylatorn om du har en sådan

Ta fram:
• fakturan som du vill betala
• din surfplatta eller smarttelefon på vilken du har
laddat ner Nordeas mobilbank och appen Nordea ID
• kodkalkylatorn om du har en sådan

B) Så här betalar du en faktura snabbt och enkelt
1.

Ta fram fakturan som du vill betala och din surfplatta eller
smarttelefon.

2. Öppna Nordeas mobilbank på din surfplatta eller
smarttelefon genom att trycka på ikonen Nordea Mobile.
3. Ange ditt användar-ID i vyn som öppnas. Om du har
aktiverat funktionen Kom ihåg mig, ber mobilbanken bara
om pinkoden.
4. Ange din pinkod.
5. Tryck på Betala uppe till vänster.
6. Fyll i uppgifterna om fakturan och tryck på Fortsätt.
7.

Klicka på Bekräfta 1 vald betalning.

8. Din telefon öppnar automatiskt appen Nordea ID eller ber
dig identifiera dig med kodkalkylatorn.
9. Ange din pinkod.
10. 1 betalning bekräftad
11. Fakturan är betald!

Brukar du betala fakturor
i betalautomat eller
skickar du dem per post
till betalningstjänsten?
Du kan fortsätta använda
tjänsterna som vanligt.

”Det smidigaste sättet att betala fakturor i mobilbanken är att
skanna fakturans streckkod med telefonens kamera. Det är också
tryggt då du inte själv behöver fylla i fakturans uppgifter.”
Milla,
Nordea Kundtjänst
Nordea Kundtjänst 0200 5000
För samtalet debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.
Nordea debiterar inga extra avgifter för samtalet.

Testa hur du betalar en faktura

i Nordeas nätbank.
Ta fram:

1.

•

2. Klicka på Logga in uppe till höger.

fakturan som du vill
betala

•

din dator eller
surfplatta

•

appen Nordea ID på
din smarttelefon eller
kodkalkylatorn för att
identifiera dig

Öppna webbläsaren på din dator eller surfplatta och gå
till nätbanken på adressen www.nordea.fi.

3. Klicka på Logga in på nätbanken för privatkunder
uppe till höger.
4. Klicka på Logga in i den nya nätbanken.
5. Om du loggar in i nätbanken med appen Nordea ID,
välj ännu om du vill logga in med QR-kod* eller ditt
användar-ID. *kolla i ordlistan vad QR-kod avser.
6. Välj din identifieringsmetod: klicka på antingen appen
Nordea ID eller kodkalkylatorn.
7.

Ange ditt användar-ID.

8. Följ anvisningarna på skärmen: Öppna appen Nordea ID
eller kodkalkylatorn.
9. Identifiera dig med appen Nordea ID eller
kodkalkylatorn. Ange din pinkod.
10. Efter att du identifierat dig öppnas nätbanken tryggt på
datorns eller surfplattans skärm.
11. Öppna menyn i nätbanken uppe till vänster och välj
Betalningar och sedan Ny betalning.
12. Fyll i fakturans uppgifter i nätbanken.
13. Bekräfta.
14. Följ anvisningarna och godkänn betalningen med
appen Nordea ID eller kodkalkylatorn.
15. Fakturan är betald!

Testa hur du betalar en faktura genom

att ringa vår kundtjänst.
Ta fram:

1.

•

fakturan som du vill
betala

2. I början av samtalet ber vi dig välja ditt ärende bland
alternativen med sifferknapparna på din telefon.

•

kodkalkylatorn för
att identifiera dig om
du inte har appen
Nordea ID på din
smarttelefon

Ring Nordea Kundtjänst på numret 0200 5000.

3. Du blir ombedd att identifiera dig:
4. Knappa in ditt användar-ID på telefonen och tryck på
ruta #. OBS! Om du inte har ett användar-ID tryck på
ruta #.
5. Lyssna på anvisningarna och identifiera dig med
antingen appen Nordea ID på din telefon eller
kodkalkylatorn. Du använder din pinkod för att
identifiera dig.
6. Därefter svarar vår rådgivare på ditt samtal och du kan
börja betala fakturan.

Observera att vi debiterar en giltig serviceavgift då du
betalar en faktura via kundtjänsten. Du kan fråga mer av
våra kundrådgivare.
Läs mer på nordea.fi/kundtjänst

Så här ringer du
Nordea Kundtjänst.
Du kan ringa Nordea Kundtjänst i alla bankärenden. Så här framskrider ditt samtal:

1.

I början av samtalet ber vi dig välja ditt ärende bland de angivna alternativen.
•

2.

3.

Välj önskat alternativ med sifferknapparna.

Därefter ber vi att du identifierar dig.
•

Knappa in ditt användar-ID på telefonen och tryck på ruta #.

•

Lyssna på anvisningarna och identifiera dig med antingen
appen Nordea ID på din telefon eller kodkalkylatorn.

•

Om du inte har ett användar-ID tryck på ruta #.

Därefter svarar vår rådgivare på ditt samtal.
Vi har en egen telefonlinje för våra seniorkunder (endast på finska). Du kommer till linjen
för seniorer genom att ringa på numret 0200 3000 och välja 0 i knappsatsen.

Visste du att det är enklare att ringa via mobilbanken eftersom du är färdigt identifierad?
Du behöver alltså inte knappa in dina koder på telefonen. Du kan ringa via mobilbanken
genom att öppna den och välja: Kontakta oss > Telefon.

Nu när du har
provat detta,

ta också reda
på följande!

I Nordeas

mobilbank
Ta fram:
din smarttelefon eller surfplatta

Hur mycket
pengar har jag på
mitt konto?

Vilka kontantuttag med
bankkort har gjorts från
mitt konto?

Vilka kortköp har
debiterats mitt konto?

Vem har satt in
pengar på mitt
konto?

appen Nordea ID på din
smarttelefon eller surfplatta
eller kodkalkylatorn för att
identifiera dig

Logga in i mobilbanken:
1. Öppna mobilbanken på din smarttelefon genom att trycka på ikonen Nordea Mobile.
2. Ange ditt användar-ID.
3. Identifiera dig med din pinkod antingen i appen Nordea ID eller med kodkalkylatorn.
4. Mobilbanken öppnas på skärmen på din smarttelefon.

Överst ser du
kontot, kontonumret och saldot på kontot.
- Saldot visar hur mycket pengar du har på ditt konto.
Genom att välja önskat konto ser du beloppen som satts in på ditt konto:
- Du ser namnet på den som satt in beloppet på kontot, t.ex. Folkpensionsanstalten.
- På samma rad ser du beloppet som satts in markerat i grönt.
Genom att klicka på raden ser du mer information om betalningen och betalaren.
Du ser fakturorna eller kortköpen som betalats från ditt konto:
- namnet på stället där du betalat med bankkortet, t.ex. K-Market LinnanHerkku
- beloppet av bankkortsköpet markerat i svart med ett minustecken (-) framför.
Genom att trycka på raden ser du mer information om köpet och köpstället.

Du kommer tillbaka till mobilbankens förstasida från sidan med information om brukskontot
genom att trycka på pilen uppe till vänster.
Kom ihåg att stänga mobilbanken efter att du skött dina ärenden. Tryck på knappen Logga ut
under Genvägar på mobilbankens förstasida.
Du har nu tryggt loggat ut ur mobilbanken.

Nu när du har provat detta,

ta också reda på
följande!

I Nordeas

nätbank
Ta fram:
din dator eller surfplatta
appen Nordea ID på din
smarttelefon eller surfplatta
eller kodkalkylatorn för att
identifiera dig

Hur mycket
pengar har jag på
mitt konto?

Vilka kontantuttag med
bankkort har gjorts från
mitt konto?

Vilka kortköp har
debiterats mitt konto?

Vem har satt in
pengar på mitt
konto?

Logga in i nätbanken:
1. Öppna webbläsaren på din dator eller surfplatta och gå till nätbanken på adressen
www.nordea.fi.
2. Klicka på Logga in uppe till höger.
3. Klicka på Logga in på nätbanken för privatkunder uppe till höger.
4. Klicka på Logga in i den nya nätbanken.
5. Välj din identifieringsmetod:
- klicka på appen Nordea ID eller kodkalkylatorn på skärmen.
6. Logga in med QR-kod eller ditt användar-ID om du använder appen Nordea ID.
7. Följ anvisningarna på skärmen: Öppna appen Nordea ID eller kodkalkylatorn.
8. Identifiera dig med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn. Ange din pinkod.
9. Efter att du identifierat dig öppnas nätbanken på datorns eller surfplattans skärm.
10. På skärmen ser du bl.a. dina konton och eventuella bankkort.
Överst ser du
kontot och saldot.
– Saldot visar hur mycket pengar du har på ditt konto.
Genom att välja önskat konto ser du:
– beloppen som satts in på ditt konto
– namnet på den betalat beloppet på kontot, t.ex. Folkpensionsanstalten
– på samma rad beloppet som satts in markerat i grönt.
Du ser fakturorna eller kortköpen som betalats från ditt konto:
– namnet på stället där du betalat med bankkortet i blått, t.ex. K-Market LinnanHerkku
– beloppet av köpet som du betalat med bankkort markerat i svart med ett minustecken (-)
framför.
Du kommer tillbaka till nätbankens förstasida från sidan med information om brukskontot
genom att klicka på Nordeas logotyp uppe till vänster.
Kom ihåg att stänga nätbanken efter att du skött dina ärenden. Klicka på ditt namn uppe till
höger och välj Logga ut. Du har nu tryggt loggat ut ur nätbanken.

Ta ut kontanter
med bankkort
också på andra ställen än automat.
Var och en av oss har säkert tagit ut kontanter med bankkort ur automat.
Visste du att du avgiftsfritt kan ta ut kontanter vid kassan i flera butiker
samtidigt som du betalar dina köp med bankkort?

Det är tryggt att ta ut kontanter i samband med att du betalar eftersom:

Butikens kassa är
belägen inomhus.

Butikens personal ser
till att utomstående
inte ser din pinkod.

Butikens personal
ser till att du får
kontanterna med dig.

Du ser
kontantuttaget
på kassakvittot.

Du kan ta ut kontanter i samband med att du betalar med ditt bankkort i följande butiker:
K-Market, K-Supermarket, K-Citymarket, R-kiosker och Tokmannis affärer.
I R-kiosker kan du ta ut högst
50 euro och i K-matbutiker och Tokmannis affärer högst 200 euro på en gång.

Så här betalar
du fakturor
i betalautomat eller via betalningstjänst.
Tidigare i guiden har vi berättat hur du betalar en faktura:

med smarttelefon i
Nordeas mobilbank

med dator eller
surfplatta i Nordeas
nätbank

genom att ringa
Nordea Kundtjänst

Utöver dessa kan du också betala fakturor:

• i betalautomater
• g
 enom att skicka dem till Nordeas
betalningstjänst per post.

Om du brukar betala dina fakturor i betalautomat eller via betalningstjänsten kan du
fortsätta att göra det. Då tjänsten är avgiftsbelagd, debiterar vi ditt konto med en giltig
serviceavgift för varje faktura som du betalar. Du kan fråga mer av våra kundrådgivare.

En liten ordlista om
digitala banktjänster
Identifiering
Med identifiering avses att du styrker din identitet då
du sköter dina bankärenden i nät- eller mobilbanken,
ringer Nordea Kundtjänst eller loggar in i tredje
parters tjänster, t.ex. FPA:s tjänster eller Mina Kantasidor. För att identifiera dig behöver du ett personligt
användar-ID och en pinkod.
Användar-ID
Den nummerserie som du anger först då du loggar
in i nät- eller mobilbanken eller ringer Nordea
Kundtjänst. Du behöver ditt användar-ID också när
du aktiverar appen Nordea ID. Du får ett användar-ID
då du ingår ett nätbanksavtal. Ditt användar-ID är
personligt och du får inte ge det till någon.
Pinkod vid identifiering
Den sifferkod som du knappar in i appen Nordea
ID eller kodkalkylatorn då du loggar in i nät- och
mobilbanken eller tredje parters tjänster. Din pinkod
är personlig och du får inte ge den till någon.
Appen Nordea ID
En app som används för identifiering. Du kan
ladda ner den på din smarttelefon eller surfplatta i
appbutiken.
QR-kod
QR-kod är en kod i form av en ruta som innehåller
kodad information. Innehållet i QR-koden läses av
med en smarttelefon eller surfplatta. I appen Nordea

ID finns möjligheten att logga in med QR-kod.
QR-koden innehåller alla uppgifter som behövs för
identifiering. Med hjälp av QR-koden som du kan
använda en gång kan du logga in i nätbanken och
tredje parters tjänster utan att ange ditt användar-ID.
Kodkalkylator
En enhet som används för identifiering. Du beställer
den i Nordea Kundtjänst.
Mobilbanken
En app som du kan ladda ner på din smarttelefon
eller surfplatta i appbutiken. Med hjälp av den kan du
sköta dina bankärenden tryggt.
Nätbanken
Nordeas nättjänst där du tryggt kan sköta dina
bankärenden. Du loggar in i nätbanken på adressen
www.nordea.fi.
Nordea Kundtjänst
Erbjuder samma kompletta banktjänster som
bankkontoren. Du når kundtjänsten per telefon
på 0200 5000 (lna/msa). Du får råd om dina
bankärenden och våra rådgivare hjälper dig även
att sköta dina bankärenden per telefon då du har
identifierat dig i början av samtalet. För samtalet
debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Nordea
debiterar inga extra avgifter för samtalet.

Säkerhet
är det allra viktigaste då du sköter bankärenden.

Du sköter bankärenden tryggt
med dina bankkoder i nät- och
mobilbanken. Genom att följa
våra tips kan du säkerställa
trygga bankärenden.

1.

Sköt ärenden tryggt på nätet. Gå till
tjänsteleverantörens webbplats genom att skriva
in webbadressen i sin helhet i webbläsarens
adressfält, t.ex. www.nordea.fi.

2.

Kontrollera vad du håller på att bekräfta. Läs
vad appen Nordea ID ber dig bekräfta innan du
anger din pinkod i appen. Om du inte känner
igen transaktionen, ska du inte bekräfta den utan
kontakta vår kundtjänst.

3.

Bara du ska använda dina koder. Identifiering med
bankkoder är samma sak som när du uppvisar en
identitetshandling på ett bankkontor. Koderna är
personliga och du ska inte ge dem till andra.

4.

Tålamod, tålamod. Se till att du har tillräckligt
med tid att sköta dina bankärenden. Kontakta vår
kundtjänst om du behöver hjälp eller stöd.

Även dina anhöriga
eller andra personer du litar på kan sköta dina ärenden.

Du kan ge en annan person rätt att använda ditt konto. Då kan hen ta hand om
dina kontoärenden, t.ex. betala fakturor. Du ger rätten genom att ringa Nordea
Kundtjänst på 0200 5000 då både du och den som du ger rätten ska identifieras
med personliga bankkoder. Du kan också boka tid till kontoret i vår kundtjänst.
Du kan planera inför framtiden genom att ge exempelvis dina anhöriga en
intressebevakningsfullmakt för att de ska kunna sköta dina bankärenden.
Fullmakten träder i kraft då magistraten fastställt den exempelvis på grund av
sjukdom eller annan anledning.

• Du kan avtala om rätt att
använda ditt konto genom att
ringa Nordea Kundtjänst eller
besöka kontoret.

• Med en intressebevaknings
fullmakt kan du förbereda dig
för framtiden.

Du kan ringa vår kundtjänst i alla
bankärenden.
Nordea Kundtjänst
tfn 0200 5000
För samtalet debiteras normal mobilsamtalseller lokalnätsavgift. Nordea debiterar inga extra
avgifter för samtalet.

Om ditt kort eller dina bankkoder förkommer:
Ring genast spärrtjänsten på 020 333.

För samtalet debiteras normal mobilsamtals- eller lokalnätsavgift. Spärrtjänsten spärrar ditt kort eller
dina bankkoder så att utomstående inte kan använda dem. Under samtalet får du anvisningar och du
kan be om råd. Spärrtjänsten är öppen dygnet runt varje dag.

Du kan också spärra kortet i mobilbanken genom att i undermenyn välja Konton > kortet
som du vill spärra > Pinkod och säkerhet. Du kan spärra kortet tillfälligt eller permanent om
du inte hittar det.

Här hittar du mer anvisningar om hur du sköter dina
bankärenden tryggt hemifrån:

nordea.fi/digihjälp

Du får tydliga
anvisningar

Du kan kolla videor
med anvisningar

Du kan lära dig
nya saker

Du får
nyttiga tips

HAS030 12/21

