
Sådan bruger du Spar Nord Wallet 
 
Adgang til Spar Nord Wallet 
Din Wallet kræver: 

 Brug af CPR-nummer  ved registrering 

 NemID 

 Smartphone med en NFC antenne 

 Android styresystemet Lollipop 5.0 eller nyere 

 Download Wallet i Google Play store 

 Et dansk kreditkort eller debetkort som fremgår af kortlisten. Kortet skal være udstedt til dig. 
 
Brug af kort i Wallet 
Du kan lægge aktive betalingskort fra Spar Nord Bank i din Wallet. Du kan kun lægge de kort i din Wallet, 

som bliver vist på listen, når du ønsker at tilføje kort. 

Første gang du tager din Wallet i brug, bliver du bedt om: 

- at læse og acceptere brugerregler  

- at identificere dig med NemID 

- at vælge det eller de betalingskort, du ønsker at have i din Wallet 

- at vælge en pinkode til dine virtuelle betalingskort. Du kan altid ændre pinkoden under 

indstillingerne i din Wallet. 

Opsigelse 
Sletter du din Wallet er det en opsigelse af din aftale om brug af din Wallet. 

Du kan selv ændre/slette betalingskort, der ligger i din Wallet. Hvis du sletter din Wallet uden at slette 

betalingskortene først, bliver de virtuelle betalingskort stadig betragtet som aktive af dit pengeinstitut.  

Spar Nord kan med 2 måneders varsel opsige din Wallet. Det vil bl.a. være relevant, hvis du ikke længere 

har virtuelle betalingskort i din Wallet fra banken som, du har indgået aftale med om din Wallet. Ved 

misligholdelse kan pengeinstituttet opsige din Wallet uden varsel.  

Hvis din Wallet har været inaktiv i 6 måneder, forbeholder pengeinstituttet sig ret til at kunne lukke din 

Wallet.  

Beskyttelse af din Wallet 
Din Wallet er personlig, og du kan alene lægge dine egne betalingskort ind i din Wallet.  

Du bør vælge at beskytte din Wallet med en personlig adgangskode. Wallet adgangskoden bruges til at 

åbne din Wallet, og den må ikke bestå af udelukkende ens eller fortløbende tal som eksempel 111111 eller 

123456. Du må ikke oplyse adgangskoden til andre, skrive den ned eller opbevare den på din mobiltelefon. 

Beskyttelse af mobiltelefonen 
For at forhindre misbrug skal du opbevare din mobiltelefon, så andre ikke kan få uhindret adgang. Hvis du 

har mulighed for det, bør du benytte en kode til at låse din mobiltelefon. 

Læs brugerregler for Spar Nord Wallet her. 

https://www.sparnord.dk/media/1210257/Brugerregler-Wallet.pdf

