
aktuella bank-
och betalappar



S-banken – appen S-mobil och Spararen
• kontrollera ditt kontosaldo och dina kontotransaktioner
• betala fakturor enkelt och snabbt
• följa upp dina korttransaktioner och ändra säkerhetsgränserna för ditt kort
• kontrollera en bortglömd PIN-kod till S-Förmånskort Visa avgiftsfritt. 1 €/gång efter första gången
• spara med Spararen i samband med din dagliga ekonomi genom att överföra 0,50–5 euro för varje 

debit-korttransaktion eller din Bonus för köp inom S-gruppen till en fond
• börja investera, göra engångsteckningar i fonder samt bläddra i S-Bankens fondutbud
• granska dina investeringar och göra extra insättningar i fonder
• kontrollera dina låneuppgifter och -transaktioner, till exempel nästa amortering och förfallodag
• överföra pengar mellan dina konton
• kontrollera din användarkod till webbanken gratis i avsnittet Jag
• kontrollera elektroniska lönespecifikationer direkt i S-mobil, om din arbetsgivare ingått ett avtal 

med någon leverantör av lönespecifikationer.



OP

• Nätbank
• Mobilbank
• Siirto-Betalning
• Pivo (Motsvarande till 

mobilepay men för op)
• Företagsmobil
• Andra småfunktions appar



Siirto



När behöver man nätbanken?

• Betalningar
• Identifiering till olika digitala tjänster
• Sparande

• Automatisk betalning
• E-faktura
• Mobilbank

Funktioner värt att tänka på:



Kort sida vid sida jämförelse bland apparna





Användning av banktjänster
för identifiering



Stark autentisering



Identifiera dig med bankkoder



Betal- och kortfunktioner i 
apparaterna



Google-Wallet / Google-Pay





Apple Pay / Apple Wallet



Samsung Pay
• Finns inte i Finland
• Använd Google Wallet istället
• Men OBS ingen betalning med Samsung-klockor



Garmin Pay



FitBit Pay



Mobilepay
Enkel betalning till varandra - oberoende av bank



Varför mobilepay?

• Enkelt att använda
• Vanligt på loppisar, frisör salonger, restauranger 

men också privat personer
• Be om pengar / ge pengar
• Kopplas till ditt bankkonto och betalkort 



Koppla ditt kort
• Klicka meny
• Klicka på

Account & payment
Cards

• Ditt konto nummer
• Sätt in ett ett betalkort



Betala med mobilepay

• Skriv in din summa
• Klicka next
• Skriv in ett nummer / välj en kontakt i din

telefon lista / senast använd
• Bekräfta din betalning
• Nu får du ett kvitto







Varför pratar vi om alternativa betal metoder?
• Olika hemsidor

använder olika betal sätt
• Tekniken går framåt
• Bra med valmöjligheter


	aktuella bank- och betalappar
	S-banken – appen S-mobil och Spararen
	OP
	Siirto
	När behöver man nätbanken?
	Kort sida vid sida jämförelse bland apparna
	Bildnummer 7
	Användning av banktjänster�för identifiering
	Stark autentisering
	Identifiera dig med bankkoder
	Betal- och kortfunktioner i apparaterna
	Google-Wallet / Google-Pay
	Bildnummer 13
	Apple Pay / Apple Wallet
	Samsung Pay
	Garmin Pay
	FitBit Pay
	Mobilepay
	Varför mobilepay?
	Koppla ditt kort
	Betala med mobilepay
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Varför pratar vi om alternativa betal metoder?	

