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Vejledning i registrering af  MasterCard Identity Check og Verified by 
Visa samt Dankort Secured by Nets. 

Denne vejledning viser det du kommer igennem ved registreringen. 

Når en du handler på internettet, kræver nogle firmaer at dit kort er tilmeldt: 

 MasterCard Identity Check 

 Verified by Visa 

 Dankort Secured by Nets 

Denne tilmelding skal ske inden du starter med at handle på nettet.  

 

Tilmelding foregår på Nets hjemmeside: https://www.nets.eu/dk-da/digital-

sikkerhed/Pages/Verified-by-Visa-og-MasterCard-Secure-Code.aspx 

 – denne side kan evt. findes ved at google ”sikker nethandel”, og her vælge Nets. 

1) Klik på ”tilmeld dit kort og mobilnummer” 

 

 

 

 

https://www.nets.eu/dk-da/digital-sikkerhed/Pages/Verified-by-Visa-og-MasterCard-Secure-Code.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/digital-sikkerhed/Pages/Verified-by-Visa-og-MasterCard-Secure-Code.aspx
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2) Tilmeldingen starter her. Her er lige en kort beskrivelse af, hvordan systemet 

fungerer. 

Når du tilmelder dig, modtager du en SMS med en kode, der skal bekræfte tilmeldingen. Dette 

er kun tilmeldingen du bekræfter her. 

 

 

 

Klik på ”næste” og fortsæt tilmeldingen 
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3) Du bliver nu bedt om at registrere dit kortnummer, det kortnummer der skal 

tilmeldes sikkerhedsordningen. 

 

4) For at kunne oprette en MesterCard Identity Check, Verified by Visa eller Dankort 

Secured by Nets, skal man benytte sin NemID. Det er den private NemID, der skal 

benyttes, også selvom der er tale om et firmakort, da alle kort er personlige og 

oprettet med cpr. nr. 

 

Indtast din ”bruger-ID” og adgangskode fra dit NemID samt nøgle 
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5) Knyt dit mobiltelefonnummer til 3D Secure Code / Verified by Visa aftalen. 

 

 

Det er herefter dette mobilnummer, der vil blive sendt en kode til, når du forsøger at lave en 

betaling, til et firma, der er tilmeldt MasterCard Identity Check, Verified by Visa eller Dankort 

Secured by Nets. 

5) Bekræft telefonnummeret.  

Du får nu en SMS med en 6 cifret kode. Den kode du modtager, skal registreres i ovenstående 

billede. Det er en bekræftelse på, at det er det korrekte mobilnummer. 
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6) Bekræft tilmeldingen med din NemID 

 

Når den 6 cifrede kode er indtastet, skal den bekræftes med kundens NemID 

7) Tilmeldingen er herefter gennemført.  
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Du er nu klar til at handle på nettet i de butikker der er tilmeldt enten: 

 

 MasterCard Identity Check 

 Verified by Visa 

 Dankort Secured by Nets 

 

Når du handler i en sådan butik, bliver du i forbindelse med betalingen, afkrævet en kode.  

Koden modtager du på det telefonnummer, du lige har registreret og forbundet med dit kort.  

Denne kode skal indtastes i betalingsfasen på butikken hjemmeside, for at handlen kan 

gennemføres. 

 

Du har nu tilmeldt dit kort sikkerhedsløsningen, der gør, at det kun er dig der kan bekræfte et 

køb. 

 

Vær opmærksom på: 

 aldrig at give koden du modtager på din telefon til andre 

 kun bekræfte betalinger du selv har foretaget. 

 

 

 

 

 

 

 


