Vilkår for brug af Touch ID til Mobilbank
Generelt
Jeg indgår hermed aftale om brug af Touch ID til Mobilbank.
For at bruge Touch ID på min enhed skal jeg oprette en brugerprofil i Touch ID-menuen på
forsiden og godkende med NemID. Når jeg bruger Touch ID til Mobilbank, kan jeg få adgang
til Mobilbank ved brug af de fingeraftryk, som er gemt på min enhed. Hvis jeg tilføjer et
yderligere fingeraftryk, skal jeg igen godkende min brugerprofil med NemID.
Jeg kan bruge Touch ID til Mobilbank, når jeg vil:




logge på Mobilbank
læse mails
overføre beløb mellem mine egne konti og konti, jeg har fuldmagt til.

Jeg er opmærksom på, at alle fingeraftryk, som er gemt på min enhed, kan bruges til at
logge på Mobilbank og bruge funktionerne, som er nævnt ovenfor.
Jeg skal fortsat bruge NemID for at få adgang til Mobilbank og overføre beløb til andre
og/eller betale regninger mv.
Sikkerhed ved udlån eller overdragelse af min enhed
Jeg er opmærksom på, at andre personer kan misbruge min Mobilbank, hvis de får adgang
til Touch ID under indstillingerne i min enhed.
Alle fingeraftryk, som er gemt i Touch ID på min enhed, inden jeg begynder at bruge Touch
ID til Mobilbank, kan få adgang til Mobilbank. Jeg er forpligtet til at sikre, at det kun er mine
egne fingeraftryk, som er gemt på min enhed, inden jeg bruger Touch ID til Mobilbank. Jeg
skal derfor slette alle fingeraftryk, inden jeg bruger Touch ID til Mobilbank første gang.
Hvis jeg overdrager min enhed til en anden person, vil jeg sørge for at slette Mobilbankappen på min enhed, jf. nedenfor om Ophør med brug af Touch ID. Alternativt vil jeg slette
alt indholdet på enheden inden overdragelsen.
Jeg har læst Nordeas gode råd om sikkerhed i menuen Sikker brug af mobilbanken.
Ophør med brug af Touch ID
Jeg kan til enhver tid ophøre med at bruge Touch ID til Mobilbank på en af følgende måder:





Fjerne min brugerprofil i Touch ID-menuen på forsiden af min enhed ved at klikke
på (x)’et ved siden af mit brugernavn.
Logge på Mobilbank på en af mine andre enheder og fjerne min brugerprofil fra
den relevante enhed.
Slette Mobilbank-appen fra min enhed.
Ringe til Nordeas Support på 7033 6060.

Øvrige regler
Ud over de ovenstående regler gælder i øvrigt Nordeas Regler for Netbank – Privat. Jeg kan
læse reglerne på nordea.dk/mobilbank.

