
• Med Ålandsbanken e-ID kan du logga in och godkänna 
uppdrag både i Mobilbanken och på Internetkontoret utan 
din kodtabell.

• Identifiering med e-ID görs via Mobilbanken, med ditt 
användar-ID och en fyrsiffrig lösenkod som du själv väljer, 
alternativt med ditt fingeravtryck om din enhet har stöd 
för det.

• Du kan även logga in i andra tjänster som kräver elek-
tronisk identifiering (till exempel FPA och Skatteförvalt-
ningen).

• Funktionaliteten, som vi rekommenderar att du tar i bruk, 
är ett avgiftsfritt och säkert alternativ till kodtabellen. 

• Du aktiverar själv funktionaliteten i Mobilbanken. Du kan 
även fortsätta att använda användar-ID, lösenord och kod 
från kodtabellen. 

Ålandsbanken e-ID är ett nytt elektroniskt identifieringssätt.

Vi går vår egen väg

Ett smidigare liv med 
Ålandsbanken e-ID.
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Vi går vår egen väg

Så här aktiverar du Ålandsbanken e-ID.
Logga in och bekräfta uppdrag på Internetkontoret, i Mobilbanken och i nätbutiker. Läs mer på vår 

webbplats eller kontakta Kundservice, tfn 0204 292 910, din kundansvariga eller ditt närmaste kontor.

2. Ifall du inte har uppdaterat dina personliga upp-
gifter på Internetkontoret, får du en påminnelse 
om att göra det.  

3. När du loggar in för första gången och väljer ”Fort-
sätt till Mobilbanken”, visas välkomstvideon.

4. Därefter kommer du till ”Nyheter”-sidan, där du 
kan välja ”Aktivera e-ID”. Om du väljer att aktivera 
e-ID senare, kan du göra det via menyn i Mobil-
banken.

1. Öppna Mobilbanken-appen i din enhet (mobil/
surfplatta). Klicka på fliken ”Användar-ID” och 
logga in med användar-ID, lösenord samt en kod 
från kodtabellen.
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7. Välj en fyrsiffrig kod som blir din lösenkod du iden-
tifierar dig med i fortsättningen. Valet av lösen-
koden bekräftas med en kod från kodtabellen.

8. Du kan välja att aktivera fingeravtrycksidentifie-
ring direkt, eller senare via ”Inställningar” i Mobil-
banken. 

5. Välj ett mobilnummer för verifieringskod som 
skickas via SMS. Om du fyllt i ett mobilnummer 
på Internetkontoret, är det förhandsifyllt här.

6. Du får ett SMS med en verifieringskod för aktive-
ring av e-ID, skriv in den och välj ”Fortsätt”.

9. Ålandsbanken e-ID är nu aktiverat.

OBS! Spara din kodtabell, du behöver den fortsätt-
ningsvis till exempel vid identifiering över telefon.

ANNA DEMO
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