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POP MOBIL
visningar för användning av mobilappen 

 

LADDA NER DEN I DIN APPBUTIK! 



Nya POP Mobil är en mobilapp som POP Banken och POP Försäkring 
förverkligar i samarbete. Med hjälp av den sköter du såväl bank- 
som försäkringsärenden enkelt och säkert. Med hjälp av POP Mobil 
kan du betala räkningar t.ex. när du är på vägen eller i båten – 
och med kodappen POP Nyckel kan du också bekräfta dem utan 
sifferkodslistan på papper. 

SÅ HÄR TAR DU I BRUK POP MOBIL 

STEG 1. 

Logga in.  Använd POP Nyckel vid den  
första autentiseringen. 

När du loggar in med POP Nyckel, ge endast 
användarkoden och tryck Nästa. 

Du har väl redan laddat 
ner POP Nyckel?  

Bruksanvisningen till POP 
Nyckel fnns på adressen   

www.poppankki.f/sv/  
pop-nyckel 

STEG 2. 

Om du redan har in-
stallerat kodappen 
POP Nyckel öppnar  
den sig automatiskt 
och ber dig bekräfta 
inloggningen i mo-
bilbanken. Bekräfta 
inloggningen med 
POP Nyckels pinkod. 
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STEG 3. 

Efter bekräftelsen kan du skapa en egen 
pinkod på 4–8 siffror i POP Mobil. Bekräfta 
pinkoden genom att ge den en gång till. 

När du väljer pinkod, tänk på att den 
ska vara lätt att komma ihåg men svår  
att gissa. Pinkoden får inte vara en lätt 
nummerserie (t.ex. 1234 eller  0101). Den 
ska inte heller vara en födelsetid och inte 
i något fall samma pinkod som till ditt 
betalkort.  Du kan byta pinkod senare om 
du vill. 

STEG 4. 

Om din enhet stöder  
fngeravtrycksigenkänning kan du ta den 
i bruk eller välja inloggning med pinkod. 
På en del iOS-enheter kan du också välja 
ansiktsigenkänning för inloggningen. 

Du kan även skapa fera profler i POP Mobil.  När du  
har skapat din första profl. Tryck på ikonen med +  
tecknet och två fgurer på sidan ”Logga in”. Nu kan  
du skapa en ny profl. I fortsättningen kan du välja  
vilken profl du vill logga in med genom att svepa med  
fngret från höger till vänster på rutan. Du kan också  
använda POP Mobil med ett företags bankkoder. 
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VAR SKA JAG LADDA NER POP MOBIL? 

Du hittar POP Mobil med sökordet ”pop 
mobiili” i appbutiken.  Ladda ner appen i 
App Store eller  Google Play. 

Att använda mobilbanken ingår i priset för  
nätbankskoderna. 

POP Mobil fungerar med Android och 
iPhone. Versionen för Android fungerar i 
8.0 och nyare operativsystem. Versionen 
för iPhone fungerar i 13.4 och nyare 
operativsystem. 

SÅ HÄR TAR DU I BRUK POP NYCKEL  

1.  La dda ned appen POP Nyckel på din 
smartmobil eller pekplatta i appbutiken 
och installera den på din enhet. 

  App Store (Apple iPhone- och  
iPad-enheter) 

 Google Play (Android-mobiler och  
enheter) 

2.  S tarta appen genom att trycka på den 
gröna nyckelikonen. 

3.  R egistrera POP Nyckel med dina nät-
bankskoder och nyckelkodskortet. Välj 
den pinkod du använder för att öppna 
appen i fortsättningen och namnge ditt 
användarkonto. Du har nu skapat en pro-
fl för POP Nyckel, men av säkerhetsskäl 
är den fortfarande låst. Låsa upp proflen 
i nätbanken. 

Du är klar att bekräfta dina betalningar och 
logga in i tjänster med POP Nyckel. 

Bruksanvisningen till POP Nyckel fnns på 
adressen www.poppankki.f/sv/pop-nyckel. 

Vi utvecklar våra tjänster aktivt med hjälp av kundresponsen. 
Förslag till utveckling och respons som gäller POP Mobil kan 
sändas till adressen: popmobiili@poppankki.f. 

4 

mailto:popmobiili@poppankki.fi
www.poppankki.fi/sv/pop-nyckel

