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NemID nøgleapp

Generelle spørgsmål til NemID Nøgleapp

Hvad er NemID nøgleapp? 
NemID nøgleapp’en er et supplement til det eksisterende 
nøglekort. App’en kan give adgang til f.eks. Netbank, bor-
ger.dk, sundhed.dk, a-kassen samt fagforeninger og andre 
private udbydere, der anvender NemID.

Hvor gammel skal man være for at få NemID nøgleapp?
Man skal være 15 år.

Hvad gør man, hvis man ikke har en smartphone? 
Man kan stadig bruge det nuværende nøglekort.

Virker nøglekortet sammen med NemID nøgleapp? 
Ja, det fysiske nøglekort vil fortsat virke og kan bruges 
som før.

Er der nøgler i den nye app? 
Nej, der er ikke nøgler i app’en, som det kendes fra nøg-
lekortet. 

Skal jeg smide mit NemID nøglekort ud? 
Nej, nøglekortet skal ikke kasseres, men derimod benyttes, 
hvis du ikke kan benytte nøgleapp’en.

Kan andre bruge mit NemID, hvis min smartphone bliver 
stjålet? 
Andre kan ikke brug dit NemID nøgleapp, hvis din 
smartphone bliver stjålet, hvis du har sikret din telefon 
med en adgangskode/touch ID, men vi anbefaler dog, at 
du straks spærrer din NemID nøgleapp.

Skal man altid bruge den officielle NemID nøgleapp?
Du skal altid kun benytte dig af den officielle NemID nøg-
leapp, som udbydes af eNettet og findes i AppStore og 
Play butik.

Vi anbefaler kraftigt, at du sletter alle uofficielle NemID 
apps. af sikkerhedsmæssige grunde.

Nogle uofficielle apps kræver, at du lægger en kopi af dit 
nøglekort, og det må man aldrig gøre.

Hvordan skal man som bruger af NemID forholde sig til 
sikkerheden? 

Brugeren bør leve op til følgende forholdsregler:
• Kontroller, at du installerer den rigtige nøgleapp 
 (udbyder er e-nettet A/S)
• Beskyt altid dine mobile enheder med en kode eller 
 Touch ID / FaceID.
• Del aldrig adgangskoder med andre
• NemID nøgleapp’en er personlig, og skal kun instal-
 leres på dine enheder.
• Gem dit NemID nøglekort et sikkert sted.

Spørgsmål vedr. telefoner 

Hvilke telefoner kan NemID nøgleapp bruges på? 
Smartsphones med følgende styresystemer:

• IOS – iPhone
• Android

På NemID.nu kan man se en liste, der viser hvilke operativ-
systemer, der understøttes.

Kan NemID nøgleapp bruges på en Windows Phone?
Nej, NemID nøgleapp kan ikke bruges på en Windows 
Phone.

Kan jeg have NemID nøgleapp på både min telefon og 
min tablet? 
Ja, man kan installere NemID nøgleapp på både telefon og 
tablet. Dog maksimalt 3 enheder.

Min telefon har ikke Touch ID, kan jeg så bruge NemID 
nøgleapp? 

Ja, NemID nøgleapp kan bruges med en almindelig fire-
cifret kode.

Skift af telefon  
Hvis du får ny smartphone kan du aktivere NemID nøgle-
app’en på den nye telefon ved at bruge dit NemdID nøg-
lekort.

Salg af telefon 
Hvis du sælger din telefon, bør du afmeldes NemID nøg-
leapp’en under indstillinger i app’en, eller under selvbetje-
ning på www.Nemid.nu. 

Hvad gør jeg hvis min telefon bliver stjålet? 
Spær straks app’en via selvbetjening på www.NemID.nu, 
eller kontakt NemID support.

Hvis min telefon/tablet får virus, er NemID nøgleapp så 
sikker? 
Det er svært at sige, da det komme an på, hvilken type 
virus, der er tale om.

 
Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du hurtigt får 
renset telefonen/tablet’en.

 
Skal jeg benytte adgangskode til min smartphone? 
Ja, vi anbefaler helt sikkert, at de benytter dig af en af føl-
gende sikkerhedsløsninger:

• PIN-kode
• Fingeraftryksgodkendelse
• Touch-ID
• Face-ID

Så sikrer du dig, at andre ikke kan få adgang til indholdet 
på din telefon.

HUSK! alle koder er personlige!
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Installation af NemID

Hvor lang tid tager installationen af NemID nøgleapp?
Installationen tager lidt over 1 time. 

Men man behøver ikke vente på installationen. Når du har 
brugt din NemID første gang, kan du lave noget andet. 

Efter en time vil app’en bede dig om at anvende NemID 
anden gang, og så er app’en klar. 

Hvorfor skal det tage så lange tid? 
Det er et sikkerhedselement, således at kriminelle ikke hur-
tigt kan installere NemID nøgleapp’en – for så at bruge den 
hurtigt.

Hvad sker der hvis jeg ikke kommer direkte tilbage til 
app’en efter 1 times venteperiode?
Hvis du ikke får en meddelelse, f.eks. hvis du har slået med-
delelser fra, kan du bare åbne app’en og fortsætte instal-
lationen.

Skal man bruge nøglekortet for at downloade den nye 
app?  
Ja, man skal bruge nøglekortet til at oprette og downloade 
nøgleapp’en.

Hvorfor skal jeg bruge nøglekortet 2 gange for at instal-
lere NemID nøgleapp?
Nøglekortet skal bruges 2 gange, af sikkerhedsmæssige 
grunde. 

Hvad sker der hvis jeg går i stå under installation af Ne-
mID nøgleapp? 
Du kan til enhver tid genoptage installationen af din Ne-
mID nøgleapp. Hvis ikke at du gør installationen færdig in-
den for 5 dage, skal du starte forfra.

Flere NemID nøgleapp på samme enhed

Kan jeg installere flere NemID nøgleapp’s på mine enhe-
der? 

Nej, man kan ikke installere flere NemID nøgleapp af sam-
me type på samme enhed. 

Kan mand og kone have hver sin NemID nøgleapp på 
samme iPad/tablet? 
Nej, da NemID nøgleapp er personlig bør den ikke instal-
leres på ”fælles enheder”. 

Et medlem af hjemmet vil dog kun kunne benytte nøg-
leapp’en hvis vedkommende kender den firecfrede ad-
gangskode til din NemID nøgleapp.

Brug af NemID nøgleapp på flere enheder

Kan NemID nøgleapp’en installeres på både telefon og 
tablet? 

Ja, NemID nøgleapp’en kan godt installeres på flere en-
heder.

Den kan installeres på max. 3 enheder.

Hvad sker der med den ventende godkendelse på de an-
dre enheder, når jeg har valgt at godkende på min tele-
fon

Så snart du har godkendt en anmodning på din telefon (el-
ler en af de andre enheder), vil de ventende anmodninger 
blive ugyldige. 

Hvis du forsøger at godkende en af dem, får du en fejlmed-
delelse om at anmodningen allerede er behandlet.

Brug af NemID nøgleapp 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke får en meddelelse på 
min telefon eller tablet, når jeg har bedt om at anvende 
min nøgleapp? 

Det kan skyldes opsætningen på din telefon. Prøv at slå 
meddelelser til på din telefon for NemID nøgleapp. 

Husk også, at du altid selv kan åbne nøgleapp’en og hente 
seneste anmodning ved at trykke på ”opdater”-knappen.

Kan jeg selv vælge hvilken enhed jeg vil benytte, når jeg 
har installeret NemID nøgleapp på flere enheder Ja, en 
anmodning om godkendelse af en transaktion fremsendes 
til alle enheder, hvor nøgleapp’en er installeret.

Hvad sker der hvis jeg ikke godkender straks? 
En anmodning har en levetid på 5 minutter. 

Hvis du forsøger at godkende en anmodning herefter, får 
du en fejlmeddelelse om, at anmodningen er udløbet.

Spørgsmål til NemID nøglekort 

Skal det gamle nøglekort smides ud?  
Nej, man skal stadig beholde det fysiske nøglekort. 

NemID nøgleapp erstatter ikke nøglekortet. App’en er et 
supplement til nøglekortet.

Kan man helt droppe NemID nøglekortet? 
Nej, man skal stadig beholde det fysiske nøglekort. 

Nøglekortet skal benyttes, hvis man ikke kan anvende Ne-
mID nøgleapp, f.eks hvis telefonen er løbet før for strøm.

NemID nøgleapp til Netbank Erhverv 

Jeg har NemID til Netbank Erhverv, kan jeg bruge Ne-
mID nøgleapp hertil? 

Hvis man har NemID Erhverv til bank, skal du anvende den 
version af nøgleapp’en, der er beregnet til NemID Erhverv 
for bank. 

Søg efter ”NemID erhverv til bank” i App Store eller Play-
butik.

Kan erhvervsudgaven af NemID nøgleapp være instal-
leret på samme mobile enhed som privatudgaven af Ne-
mID nøgleapp

Ja, det kan man godt, da det er to forskellige typer af Ne-
mID nøgleapp’en. 
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Support af NemID nøgleapp 

Support af NemID nøgleapp 
Har du problemer med at anvende din NemID nøgleapp, 
skal du, hvis det drejer sig om log-in på Netbank kontakte 
vores Netbank Support påfølgende telefonnumre:

Netbank Privat 63 71 50 84
Netbank Erhverv 70 80 10 72

Har du problemer på andre udbyderes sider, skal du i ste-
det henvende dig hos supporten på www.NemID.nu. 

Spærring af NemID nøgleapp 
 
Spærring af NemID nøgleapp 
Du kan spærre din NemID nøgleapp ved at afmelde den 
under ”indstillinger” i app’en, eller på:

• www.NemID.nu – selvbetjening
• NemID supporten 

Skal NemID nøgleapp spærres hvis jeg mister mit nøgle-
kort 
Nej. Hvis du mister dit nøglekort, skal nøglekortet spærres 
via:

• www.NemID.nu – selvbetjening eller
• NemID supporten

Dette er IKKE nødvendigt at spærre din NemID nøgleapp.
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