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Talsvarskoder 
Här hittar du de tjänster som finns i det automatiska talsvaret. Ring 0771-22 44 88 och följ instruktionerna 
som rösten ger dig. Du väljer tjänst genom att knappa in tjänstens kod, avsluta med #. För tjänsterna med 
kod 32–33 och 40–48 behöver du ha aktiverat tilläggstjänsten Betalningar. Om du inte har tjänsten och  
behöver aktivera den, välj då Personlig Service i talsvarstjänsten. 

 Kontoinformation Kod
Saldo ……………………………………………… 21#
Senaste transaktioner ……………… 22#
Saldo och senaste  
transaktioner ……………………………… 23#
Värde på fondkonto ………………… 26#
IBAN och BIC information ……… 27#

 Överföringar Kod
Överföring till eget konto  
i Nordea ………………………………………… 31#
Överföring till annans  
konto i Nordea …………………………… 32#
Överföring till konto  
i annan bank ………………………………… 33#
 

 Betalningar Kod
Ta bort inlagd betalning ………… 40#
Betalning till PlusGiro ……………… 41#
Betalning till bankgiro …………… 42#
Signera betalning ……………………… 43#
Uppläsning av  
kommande betalningar ………… 48#

 Övriga Tjänster Kod
Välj/byt personlig kod ……………… 58#

 Personlig Service Kod
 Personlig service ……………………… 91#
 Värdepapperstjänster …………… 98#

Ring vår automatiska talsvarstjänst för att sköta 
dina vardagsärenden som att betala räkningar, 
göra överföringar eller lyssna av ditt saldo när 
som helst på dygnet. Ha din fyrsiffriga person- 
liga kod och kortläsare, eller ditt Mobila BankID 
tillgängligt när du ringer Talsvar.

1) Mobilt BankID
ID-handling som är enkel att  
använda och lagras i en app  
i din mobil.

2) E-Kod
Kortläsare som du använder  
tillsammans med ditt bank-/ 
kreditkort eller inloggningskort  
från Nordea. 

3) Förenklad inloggning
Personlig kod, fyra siffror, som du 
använder tillsammans med person-
nummer. Enkel och snabb inlogg-
ning för att se saldon och göra 
överföringar mellan egna konton  
i Nordea. 

Tre sätt att logga in i Internetbanken:

Sköt dina bankärenden via Talsvar 

Genom att ringa vår automatiska 
talsvarstjänst kan du göra dina 
vardagsärenden snabbt och enkelt. 

Miniguide med de vanligaste koderna – Ryms i din plånbok

KONTOINFORMATION ……………… KOD
Saldo ……………………………………………………… 21#
Senaste transaktioner ………………………… 22#

ÖVERFÖRINGAR ………………………… KOD
Överför. – eget konto i Nordea ……… 31#
Överför. – annans konto i Nordea …32#
Överföring till annan bank ………………33#

PERSONLIG SERVICE ………………… KOD
Personlig service ………………………………… 91#
Värdepapperstjänster …………………………98#

Behöver du hjälp med något?  
Kundservice: 0771 - 22 44 88
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