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Tryggari Netbanki við NemID
Trygdin í tínum netbanka verður uppstigað, við at NemID skipanin verður tikin í nýtslu. Hetta fyri at
fylgja trygdarleiðbeiningunum, ið Finansrådet hevur fyri netbankar. Netbankin verður tryggari, tí
umframt atgongdarkotuna skalt tú eisini hava títt lyklakort hjá tær, tá ið fíggjarligu viðurskiftini skulu
avgreiðast.
Skjótari og lættari atgongd til Netbankan
Tað, at trygdin verður betri, broytir ikki Netbankan sjálvan, men tó verður mannagongdin við innritan
broytt til NemID. Frameftir verður Netbankin ikki tengdur at eini serstakari teldu, og tú kanst rita inn
uttan mun til tíð og stað.
Hvat skalt tú gera?
Fyri at fáa atgongd til betru trygdina og NemID, er neyðugt hjá tær at góðtaka NemID reglurnar. Hetta
gert tú í tínum Netbanka á telduni. Tá tú ritar inn, kemur ein mynd sjálvvirkandi fram, har tú kanst
góðtaka NemID reglurnar.
Tá ið tú hevur góðtikið NemID reglurnar, verður ein NemID brúkari stovnaður sjálvvirkandi. Í
tíðarskeiðnum 25. mai til 10. juni 2015, fært tú bræv sendandi við upplýsingum um títt NemID,
lyklakorti og NemID reglunum. Eisini fært tú fyribilsatgongdarkotu sendandi antin í brævi ella í smsboðum. Hevur tú títt fartelefonnummar skrásett í Netbankanum, fært tú fyribilskotuna sendandi í smsboðum. Kanna eftir í Netbankanum undir ‘Brúkaraupplýsingar’, at navn, bústaður og
fartelefonnummarið hjá tær til sms-einnýtiskotu eru rætt skrásett.
Um tú hevur NemID
Hevur tú NemID frammanundan, er eisini neyðugt at góðtaka NemID reglurnar, soleiðis at Netbankin
kann knýtast at tínum verandi NemID. Fyri at hetta kann lata seg gera, skal peningastovnurin hava títt
danska persónsnummar (cpr-nr.) skrásett, og títt NemID skal hava verið í brúki seinastu 4
mánaðirnar, tvs. at tú hevur innritað við tínum NemID í hesum tíðarskeiði.
Stórir stavir fyri sjónveik
Fyri sjónveikar netbankabrúkarar er møguleiki at fáa lyklakort og brøv við eyka stórum stavum. Hetta
kann umbiðjast í peningastovninum.
Nærri upplýsingar um NemID eru á heimasíðuni www.nemid.fo. Hevur tú spurningar hesum
viðvíkjandi, ert tú vælkomin at seta teg í samband við tín peningastovn.

