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Skaffa eller förnya Mobilt BankID

Mobilt BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar
med körkort och andra legitimationshandlingar.

Med hjälp av Mobilt BankID kan du identifiera dig på Internet hos
olika myndigheter, företag och banker.
1. Börja med att gå in på App Store (om du har en iPhone) eller
Google Play (om du har en Android) via din telefon eller surfplatta.
Sök på “BankID” och ladda ner BankID appen. BankID appen
behöver du i steg 6.
2. Gå till nordea.se/mobiltbankid, klicka på “BankID självservice”
och logga in med ett Mobilt BankID utgivet av Nordea, e-kod
(kortläsare och kort) eller personlig kod.
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3. Om du loggar in med personlig kod uppmanas du att
beställa en bekräftelsekod. Den skickas till dig via sms eller post.
Koden använder du sedan för att signera villkoren i nästa steg.
4. Öppna pdf-filen med villkoren och läs dem. Kryssa i att du godkänner
villkoren för att gå vidare och signera dem.
5. Efter du signerat villkoren skickas du automatiskt till bankid.com för att
slutföra nedladdningen. Observera att du bara kan ha tre aktiva BankID
samtidigt. I Internetbanken kan du spärra de BankID du inte använder.
6. Du ser nu en så kallad QR-kod på skärmen. Öppna BankIDappen på din telefon eller surfplatta, klicka på QR-ikonen
och rikta kameran mot QR-koden. Välj din säkerhetskod (minst 6 siffror).

Så här
använder du
Mobilt BankID
Se sidan 2

Klart! – nu är du redo att använda ditt Mobila BankID.
Ditt BankID sparas i appen på din mobil eller surfplatta,
men du kan använda det även när du sitter vid datorn och
ska logga in på Internetbanken eller andra webbsidor.
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Logga in med Mobilt BankID
/

1. Med din dator, telefon eller surfplatta – gå till den webbsida
där du vill logga in.

/

2. Välj Mobilt BankID som inloggningssätt, ange ditt personnummer
och klicka på “Logga in”.

3. Starta BankID-appen på mobilen eller surfplattan och
skriv in din säkerhetskod.

4. Klart! Nu loggas du in på sidan du startade på i steg 1.

BankID och säkerhet
BankID är en värdehandling
BankID är en personlig e-legitimation jämförbar med till exempel pass och körkort. Du behöver därför alltid
behandla ditt BankID på ett säkert sätt. Det är viktigt att du aldrig ger någon annan person tillgång till ditt
BankID som är din personliga värdehandling.

Lämna aldrig ut dina koder till någon annan
Använd inte ditt BankID på uppmaning av någon annan person. Myndigheter, banker, polis eller företag
som erbjuder BankID kontaktar dig aldrig via telefon, mail eller liknande för att uppmana dig att logga in
på eller ladda ner nytt BankID.

Säker användning
Läs alltid noga texten som visas i BankID-appen: Var loggar jag in? Vad skriver jag under?
Är du osäker, välj avbryt.
Tillåt notiser från BankID för att få kontroll på om BankID hämtas ut i ditt namn.
Om du misstänker att du är utsatt för bedrägeri ska du spärra ditt BankID, kontakta din bank och göra
en polisanmälan.

https://www.bankid.com
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