Så här öppnar du ditt kort för alla internetköp och
bestämmer var i världen ditt kort ska fungera
Så här gör du i First Cards app:
Ladda ner First Cards app som finns för iOS och Android.
Logga in med ditt Mobilt BankID. Om du inte har Mobilt BankID så anmäler du dig till det i din
nätbank.
1. Ta fram huvudmenyn nedan genom att klicka på de tre sträcken uppe i vänstra hörnet.
2. Välj ”Öppna & stänga kort” i menyn.
3. Öppna ditt kort för alla internetköp: klicka i ”Öppna kortet för alla internetköp”. Du har
då 60 minuter på dig att genomföra ditt internetköp. Därefter stängs kortet automatisk
4. Begränsa ditt kort geografiskt: Under ”Kortköp i butik och kontantuttag” i bilden nedan
ser du i vilka områden ditt kort fungerar. Klicka på områden och välj där du vill att ditt kort
ska kunna användas – t ex enbart i Sverige. Inställningarna sparas tills du själv går in och
gör ändringar.

Så här gör du på firstcard.se
Det smidigaste är att använda appen, men självklart går det lika bra att öppna ditt kort för alla
Internetköp och begränsa ditt kort geografiskt via inloggade sidor på firstcard.se:
1. Logga in på firstcard.se med Mobilt BankID eller inloggningskod (koden skickas separat
till din hemadress).
2. Om du har tillgång till fler onlinetjänster väljer du ”Mitt Kort Online”
3. Öppna fliken: ”Öppna & stänga kort”
4. Kortköp på internet: klicka i ”Tillåt alla internetköp”. Du har då 60 minuter på dig att
genomföra ditt Internetköp. Därefter stängs kortet automatiskt.
5. Kortköp i butik och kontantuttag: Begränsa ditt kort geografiskt. Klicka i vilka områden
du vill att ditt kort ska kunna användas.
6. Glöm inte att du här behöver spara dina inställningar för att de ska gälla.

Tips inför din utlandsresa
Inför din utlandsresa, öppna upp kortet för köp/uttag i det landet. Stäng kortet på motsvarande sätt
när resan/uppdraget är avslutad.
Kortköp på internet eller anslutning av ditt kort till en App/internetbutik
Ditt kort fungerar alltid för köp påiInternet i nätbutiker där du identifierar dig med Mobilt BankID (de
butiker som är anslutna till Mastercard SecureCode och Verified by VISA). Vid köp i övriga
nätbutiker behöver du tillåta köpet genom att öppna ditt kort för ”alla internetköp” enligt
instruktionen ovan.
Frågor?
Om du behöver hjälp eller har frågor, är du alltid välkommen att kontakta kundservice på
0771-40 71 70. Vi ser fram emot att hjälpa dig.

