
Sikker nethandel 
 

Når du handler på nettet, vil du opleve nye krav til, hvordan du godkender 
dine kortbetalinger. Det nemmeste er at godkende betalingerne med NemID 
nøgleappen. 
 
Både Dankort, VISA og MasterCard har i dag en sikkerhedsløsning, som gør 
nethandel mere sikker både for kortholdere og forretninger. Den fælles 
betegnelse for disse sikkerhedsløsninger er 3-D Secure.  
 
Visas løsning hedder ”Visa Secure”, MasterCards løsning hedder ”MasterCard 
Identity Check” og Dankorts løsning hedder ”Dankort Secured by Nets”. 
 
 
For at mindske risikoen for kortmisbrug er der nye krav til, hvordan du godkender dine 
betalinger, når du bruger dit kort til at handle på nettet. Det følger af EU-regler, som hedder 
PSD2. 
 
Det betyder, at du vil opleve, at du skal godkende dine betalinger med enten: 
 

 NemID nøgleappen eller 
 Et personligt kodeord, du selv vælger, sammen med en sms-engangskode. 

 
Du kan risikere, at dine køb ikke kan gennemføres, hvis du ikke har NemID nøgleappen eller et 
personligt kodeord klar. 
 
Brug NemID nøgleappen – papkortet kan ikke bruges ved onlinekøb 
Vi anbefaler, at du bruger NemID nøgleappen, så du nemt og hurtigt kan godkende dine 
betalinger. Du kan ikke godkende dine køb på nettet med NemID nøglekortet (papkortet). 
 
Hvis du ikke allerede bruger appen, kan du hente den i App Store eller Google Play.  
Vær opmærksom på, at hvis du bruger MasterCard og ikke kan bruge appen til at godkende 
med, skal du i stedet godkende med et personligt kodeord og en sms-kode – se hvordan 
nedenfor. 
 
Sådan godkender du med et personligt kodeord sammen med en sms-kode 
Hvis du ikke kan eller ikke ønsker at bruge NemID nøgleappen, skal du godkende dine 
onlinekøb med et personligt kodeord, du selv vælger, sammen med en sms-engangskode. 
 
Visa/Dankort - MasterCard 
Du kan oprette et personligt kodeord til dit kort på nets.eu/3ds. Klik på knappen ”Tilmeld 
mobilnummer og kodeord til dit kort”. Brug NemID for at logge ind. Sms-engangskoden får du 
ved selve købet. 
 
Dansk Jernbane-Klub Jernbanebøger 

https://www.nets.eu/dk-da/digital-sikkerhed/Pages/Verified-by-Visa-og-MasterCard-Secure-Code.aspx

