Guide till din kortläsare

Nu kan du handla ännu säkrare
på Internet
First Card ansluter alla kort till säkerhetslösningarna
Mastercard SecureCode och Verified By VISA. Du använder kortläsaren tillsammans med ditt kort för att godkänna
köp när du handlar på Internet. Internetbutiken känner av
att ditt kort är anslutet och du blir uppmanad att skapa
en svarskod med hjälp av din kortläsare. Kom ihåg att du
också kan använda Mobilt BankID för att indentifiera dig.
Så här gör du:
1. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt kort eller
tryck
om kortet redan sitter i.
2. Texten ”Välj funktion” visas i kortläsarens fönster.
Tryck
på kortläsaren.
3. På webbsidan finns en kontrollkod (sex siffror) angiven,
knappa in den i kortläsaren. Tryck
på kortläsaren.
4. ”KortPIN” visas i kortläsarens fönster. Knappa in kortets
PIN-kod (samma PIN-kod som du anger i t.ex. uttagsautomater) i kortläsaren. Tryck
på kortläsaren.
5. Kortläsaren skapar en svarskod (nio siffror). Ange den i
fältet märkt ”Svarskod” på webbsidan och tryck på
”Fortsätt” på webbsidan.
6. Du är tillbaka på Internetbutikens betalningssida där
köpet slutförs.
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Fler knappar och funktioner i läsaren
På din kortläsare finns också ett antal knappar som inte
behandlats i guiden:

C-knappen raderar senaste inmatning. De andra knapparna märkta ”Log in”, ”Code” och ”Sign” är funktioner
som ännu inte aktiverats för First Card. Är du kund hos
Nordea kan du använda din First Card-kortläsare tillsammans med dina Nordea-kort och på Internetbanken.
Behöver du fler kortläsare?
Om du har behov av fler kortläsare kontaktar du
kundservice på telefon 0771-40 71 70.
Glöm inte att ta med kortläsaren på resan
Från det att du fått din kortläsare behöver du den varje
gång du betalar med kortet på internet.
Mobilt BankID istället för kortläsare
Har du en smartphone och ett Mobilt BankID kan du använda det istället för kortläsare och kort när du handlar på
internet. Läs mer om Mobilt BankID på din internetbank.
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