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BankID på fil nedladdning - Steg för Steg



BankID på fil

På följande sidor visas steg för steg 
hur nedladdning av BankID på fil går till



Steg 1

Installera säkerhetsprogram

1. Installera senaste versionen* av säkerhetsprogrammet från BankIDs installationssida.
Klicka här för att ladda ner BankID-programmet

*(Man måste inte ha senaste version, normalt är minst två äldre versioner också godkända)

2. Klicka på ”Starta nedladdningen” och följ instruktionerna

Språk: 
välj mellan svenska och engelska



Steg 2
Ladda ner BankID på fil

2. Välj “Logga in i Internetbanken” 3. Välj “Nya nätbanken”

1. Gå till www.nordea.se, klicka på ”Logga in”



Steg 3
Ladda ner BankID på fil

Identifiera dig genom att välja den metod som du har.
BankID, e-kod eller QR-läsare. Klicka sedan på ”OK”



Steg 4
Ladda ner BankID på fil

På sidan som öppnas finner du till höger en rubrik ”Övriga tjänster”, 
klicka på ”Hantera BankID”



Steg 5

Klicka på ”Skaffa BankID"



Confidential

Steg 6

Klicka på ”Hämta BankID på fil"



Steg 7

1. Läs och godkänn avtalet, bekräfta genom att kryssa i rutan.
2. Signera sedan med hjälp av SIGN på kortläsaren eller Mobilt BankID



Steg 8

Klicka på ‘Hämta BankID från BankID.com’



Steg 9

Klicka på ”Jag har senaste BankID-programmet, fortsätt utan installation" om du installerade 
BankID säkerhetsprogram i steg 1. 

(Man måste inte ha senaste version, normalt är minst två äldre versioner också godkända)



Steg 10

Klicka på ”FORTSÄTT”



Steg 11

Klicka på ”STARTA”
(Om inte BankID programmet redan är startat)



Steg 12
1. Välj ett lösenord* på minst 6 tecken

2. Bekräfta lösenordet
3. Klicka på fortsätt

* man kan välja samma lösenord man haft tidigare

1.

2.

3.



Steg 13
Bekräftelse att nedladdningen av BankID på fil gått bra och är klart att användas.

Klicka på ”STÄNG” för att fortsätta



Steg 14

Du får även bekräftelse i Internetbanken privat att nedladdningen av BankID på fil gått bra.
Klicka på ”Stäng” för att fortsätta



Steg 15
Om man redan har ett Mobilt BankID och tillåter att ’Notiser’ för BankID kommer nedanstående meddelande att skickas till den 

eller de enheter (smart telefon och surfplatta) som har Mobilt BankID.



Steg 16
Du kan nu logga in på den eller de tjänster som erbjuder stöd för BankID på fil.

Du kan nu testa att ditt nya BankID på fil fungerar på www.test.bankid.com

Exempel på hur det ska se ut i BankID Säkerhetsprogram när allt är klart: 



Lycka till!


