
Wallet – MasterCard på mobilen - Sådan kommer du i gang! 

Forudsætninger for at benytte ”My Wallet”.  

 

Du skal have: 

 

 en Smartphone med styresystemet Android med minimum Lollipop 5.0 eller nyere 

 en Netbank i Fynske Bank 

 

Hent My Wallet i Google Play. Du skal vælge den, der er udgivet af Lokale Pengeinstitutter. 

Brug evt. linket her til at finde den: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.bokis.wallet.multi&hl=da 

 

Find Fynske Bank i listen over banker. 

 

Har du en Mobilbank, vil Fynske Bank stå øverst – så det er let at vælge, som vist herunder. 

 

 
 

 

Har du konti i andre pengeinstitutter kan du også hente kort derfra ind i wallet’en fra Fynske 

Bank. 

 

 

 

Bekræft med din NemID.  
 

For at få adgang til sine kort i egen bank, skal man bekræfte sin identitet med sin NemID. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.bokis.wallet.multi&hl=da


Kortoversigten 
 

Herefter kommer man ind i kortoversigten, hvor man får vist de kort, der er mulighed for at 

lægge i sin Wallet.  

Der kan kun vælges MasterCard Debit og MasterCard kredit.  

 

 

 
 

Marker det, eller de kort, sæt ”flueben i felterne”, du ønsker skal ligge på din Wallet. 

 

Giv kortene en PIN-kode 
 

Du bliver nu bedt om at tildele kortene en PIN-kode. Koden er en selvstændig kode, og bør 

ikke være den samme som koden på det virkelige kort. 

 

Den kode du vælger her, er den kode du skal benytte når du handler for mere end 200,00 

adgangen i butikkerne. 

 

Hvis du henter flere kort på sammen gang, gælder den kode du vælger, for alle kort.  

Henter du ét kort ad gangen, kan du lave forskellige koder. 

 

 

 

 



 

Kortet er klar til brug: 
 

 

 
 

 

Hold din telefon hen til butikkens terminal – den skal ret tæt på. 

Handelen gennemføres på det kort, du enten: 

 

 du har valgt 

 har valgt som ”foretrukne”, eller 

 sidst har brugt 

 

Betaling uden at stå i ovenstående billede 

Det er muligt at gennemføre betalinger, selvom du ikke står i dette billede. Hvis du f.eks. står i 

”kortoversigten”. Trækket vil enten ske fra det kort, der er valgt som ”foretrukne kort” eller 

det der har været brugt sidst, hvis der ikke er valgt et ”foretrukket kort”.  

 

Kontaktløs betaling under 200 kroner 

Hvis du køber for under 200 kroner er betalingen kontaktløs, ligesom med et almindeligt 

kontaktløst kort. 

 

Køb med PIN-kode 

Hvis du køber for mere end 200 kroner, skal købet bekræftes med den kode, du knyttede til 

kortet, da du oprettede din Wallet. 

 

Ved kontaktløs betaling – husk beløbsgrænsen og antal gange kortet kan bruges 

Når man handler kontaktløst, skal vi lige huske, at kortet skal have bekræftet koden efter det 

fjerde køb / 800 kroner. 

 
 
 
 
 

 
 



Når du er i gang! 
 

Hvis der skal laves ændringer til de registreringer, der er lavet, eller du vil se en aktivitetsliste 

over de handler, du har foretaget, gøres det via ”burgermenuen” øverst til venstre: 

 

Her kan du vælge mellem: 

 betalingskort 

 Aktiviteter 

 Indstillinger 

 Hjælp 

 

 
 

Prøv først at vælge ”betalingskort”: 
 

Du kan  Swipe mellem de forskellige kort, du har installeret i den Wallet. Ønsker du ændringer, 

skal det ske for alle kort. Hvis du har valgt et ”foretrukket kort”, vil det blive vist med en 

stjerne lige under kortet, når du Swiper mellem de forskellige kort. De øvrige kort er markeret 

med en cirkel. 

 

 



I dette billede kan du ændre: 

 Skift navn på kort – som udgangspunkt vises navnet på kontonavnet – også hvis du 

selv har valgt at registrere et eget ”kontonavn”. 

 Gøre kortet til dit foretrukne 

 Hente hjælp – Ringe til Nets spærreservice 

 Skifte PIN-kode 

 Hente hjælp til glemt PIN-kode ved brug af NemID 

 Fjerne dit kort fra din Wallet 

 

 

Skift af navn på kort 
Hvis du vil skifte navn på kortet, skal du bare klikke på kortnavnet. Det bliver nu muligt at 

kalde kortet – lige hvad du har lyst til.  

 

 

 

Gør kort til foretrukket kort 
Klik på teksten, og stjernen til venstre markerer nu om kortet er foretrukket. Teksten oplyser 

nu, at kortet et det foretrukne kort. 

Så vil alle betalinger ske fra dette kort, hvis du ikke har åbnet app’en eller hvis du står i et 

andet billede end på kortet. 

 

 

Brug for hjælp 
Hvis du klikker her, vises nummeret til Nets kortspærringer på MasterCard. 

 

 
 

Her kan du få hjælp til oplysninger om dit kort, f.eks. spærringer og om der er noget galt med 

kortet. 

 



Skift af kode på kortet 
 

 
 

Man kan til enhver tid ændre den kode, som der blev valgt ved oprettelsen. Koden må IKKE 

være 4 ens tal. Prøver man det, bliver koden afvist. 

 

 

Skift PIN-kode ved hjælp af NemID 
Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du vælge dette punkt. Her har du mulighed for skift af 

kode, hvor du bliver verificeret via NemID. 

 

 
Fjern kort  
Hvis du vil fjerne et kort, vælges det her. Du skal igen bekræfte med din NemID. 

I din Netbank, vil du herefter kunne se, at dette kort ikke længere kan benyttes i din Wallet. 

 

 

Tilføj nyt betalingskort 
 

I din Wallet er det også muligt, at få kort fra andre pengeinstitutter med. 

Som det er nu, kan der IKKE hentes kort fra: 

 

 Danske Bank 

 Nordea 

 

Klik på + nederst i billedet. Den liste med pengeinstitutter, som blev vist da Wallet’en blev 

startet op, vises nu igen. 

 

Her kan vælges mellem de forskellige pengeinstitutter.  

Man kan hente kort fra flere forskellige. Skal dog bekræftes med din NemID. 

 

Man skal blot huske på, at man kun kan have registreret det samme kort,  i 3 Wallets. Man 

kan måske have brug for at have sit kort registreret i flere Wallets, hvis f.eks. man har sin 

egen personlige mobil, og måske en arbejdstelefon, og gerne vil kunne handle fra begge 

telefoner. 

 



 
 
 

 

Aktiviteter 
 

I feltet aktiviteter, kan du se, hvilke steder du har benyttet kortet fra din Wallet til betaling. 

Aktivitetslisten er IKKE en total oversigt over gennemførte betalinger.  

 

Betalinger, skal altid kontrolleres op mod din Mobilbank eller Netbank. 

 

 
 

 

 
 

 



Indstillinger 
 
Under indstillinger, får man adgang til følgende funktioner: 

 

 Adgangskode til Wallet 

 Betalingsmåde 

 NFC indstillinger 

 Info 

 Avanceret 

 

 

Adgangskode til selve Wallet 
Hvis man ønsker at have en 6 cifret adgangskode til sin Wallet, registrerer man den under 

indstillinger. 

Når man har lagt en kode til sin Wallet, skal man altid taste den før man kommer ind i selve 

Wallet’en. 

 

 
 

 

Den ekstra kode kan man benytte, hvis man gerne vil være helt tryg. Den kan til enhver tid 

fravælges igen. Det sker samme sted. 

 

 

Betalingsmåde: 
Som standard står Wallet’en altid til ”klar til at betale”. Hvis man, ikke kan lide det, kan man 

vælge at den indstilling, der hedder ”tryk for at betale”.  

 

På denne måde kan alle vide sig 100% sikre, idet der så ikke sker noget ved at gå forbi en 

terminal. (Det gør nu slet ikke, man skal holde telefonen tæt til terminalen, før der sker en 

betaling). Der skal altid tastes den valgte PIN-kode til kortet. 

 

NFC indstillinger 

Her kan man sætte sin Wallet i ”flytilstand” 

Man kan slå den funktion til/fra, der tillader dataudveksling. 

Her står oplysninger om Android version 

 

 



 
Avanceret 
Her kan man 0-stille sin Wallet. Alle kort bliver fjernet. 

 

Udfordringer 

 
Når man forsøger at bruge kortet i butikkerne, kan man komme ud for at transaktionen ikke 

går igennem i første omgang. Det kan dels skyldes: 

 

 Man har et cover på telefonen. Dette kan i nogle tilfælde spærre for telefonens antenne, 

der er nødvendig for at skabe forbindelse mellem telefon og terminal. Prøv at tage 

telefonen ud af coveret. 

 Hvis man har andre kontaktløse kort liggende sammen med telefonen i coveret, kan 

dette også skabe problemer. Terminalen ved simpelthen ikke hvilket kort, der skal 

benyttes. Fjern de fysiske kort. 

 Hvis butikken synes, det er lidt ”Hokus Pokus”, så bare sig til medarbejderen, at de 

bare skal lade som om du betaler med et kontaktløst kort. 

 

 

Går betalingen ikke igennem første gang, så prøve igen  

 

 

 

 


