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Digivõti
Tere tulemast
kasutama Nordea digivõtit!
Digivõti asendab koodikaarti ja muudab Teie pangatoimingud
turvalisemaks ja lihtsamaks.
Tulevikus ei saa enam koodid otsa ja uut koodikaarti ei ole vaja
postiga tellida.
Digivõtit saab kasutada mitmel pool:
• internetipank
• mobiiliteenused
• helistades Nordea klienditoele
• makstes oma ostude eest internetis
• 	tuvastades ennast teiste teenusepakkujate teenuste
tarbimiseks veebis
Digivõtit kasutatakse:
• 	sisse logimiseks
• maksete ja tehingute kinnitamiseks
• autentimiseks

Digivõtme sisse ja välja lülitamine
Lülitage digivõti sisse OK nupuga.
Lülitage digivõti välja C nupuga.

Funktsioonid

Nordea teenustesse saate sisse logida nupuga 1 (login).
Ennast tuvastada tefonipangas saab nupuga 2 (ID).
Makseid ja tehinguid saate kinnitada nupuga 3 (sign).
Tegevuse katkestamiseks vajutage C. Katkestuse kinnitamiseks
vajutage OK. Ärge unustage digivõtit peale kasutamist välja lülitada.

LOGIN
Sisselogimine
Nordea teenusesse

SIGN
Maksete ja taotluste
kinnitamine, allkirjastamine

ID
Tuvastamine
telefonipangas

5
PIN-koodi muutmine

4
Keele muutmine
OK
Digivõtme sisselülitamine ja tegevuste
kinnitamine

Suurendus 0

Nupuga 0 saate muuta kuvatava koodi suurust.

Keele muutmine 4

Digivõti toetab kümmet keelt: eesti, inglise, leedu, läti, norra, poola,
rootsi, soome, taani ja vene.
Keele muutmiseks:
1. Lülitage digivõti sisse, vajutades OK;
2. Vajutage nuppu 4, misjärel Teile kuvatakse keelevalikud;
3. 	Vajutage soovitud keelele määratud numbrit,
näiteks 0=inglise, 5=eesti, jne;
4. Kinnitage keelevalik, vajutades OK;
5. Keel on muudetud.

PIN-koodi muutmine 5

Digivõti on kaitstud Teie isikliku PIN-koodiga, mille lõite aktiveerimisel.
PIN-koodi muutmine:
1. Lülitage digivõti sisse, vajutades OK.
2. 	Vajutage nuppu 5, kuni digivõti küsib, kas soovite muuta oma
PIN-koodi.
3. Sisestage vana PIN ja vajutage OK.

C
Tegevuste tühistamine
ja digivõtme väljalülitamine

0
Koodide suurendamine

4. Sisestage uus PIN ja vajutage OK.
5. 	Sisestage uus PIN uuesti ja vajutage OK.
6. Teie PIN-kood on muudetud.

Digivõtme aktiveerimine

Aktiveerimiskood
1. Aktiveerimiskood saadetakse SMS-iga.
Digivõti
2. Lülitage digivõti sisse, vajutades nuppu OK.
3. Sisestage Teile saadetud aktiveerimiskood ja vajutage OK.
4. 	Valige PIN-kood, mille suudate kergelt meelde jätta, kuid mida teistel
on raske ära arvata. Vajutage OK.
5. Sisestage PIN-kood uuesti. Vajutage OK.
6. TEHTUD! Edaspidi kasutage koodikaardi asemel digivõtit.

Andmete turvalisuse juhised

• Digivõti
	
on personaalne. Teie kasutajatunnus ja digivõtmega loodud
koodid on võrdväärsed Teie allkirjaga. Ärge kunagi loovutage oma
digivõtit ega PIN-koodi kellelegi teisele.
• 	Valige PIN-kood, mille suudate kergelt meelde jätta, kuid mida teistel
on raske ära arvata. Ärge PIN-koodi kirja pange.
• 	Ärge unustage, et Nordea ei palu Teil kunagi üheski oma
teenuskanalis digivõtit testida.
• 	Ärge kunagi loovutage digivõtmega loodud koode kolmandatele
osapooltele, isegi mitte ametivõimudele.
• Pank ei küsi Teilt kunagi koode e-kirja teel.

Lisateave

Lisainfot digivõtme ja selle kasutamise kohta leiate www.nordea.ee.
Küsimuste korral pöörduge meie klienditoe poole.

Digivõtme kasutamine

Sisse logimine:
1. Valige sisselogimiseks jaotus Digivõti.
2. Sisestage kasutajatunnus ja vajutage nuppu Sisene.

3. Lülitage sisse digivõti ja vajutage nuppu 1 (Login).
4. Sisestage digivõtmes oma PIN-kood ja vajutage OK
5. Seade genereerib vastuskoodi.
6. Sisestage internetipanga lehele kuvatav vastuskood. Jätkake,
vajutades Sisene.

Digivõtme kasutamine telefonipangas

Klienditoele helistades järgige juhiseid:
1. Teenindaja küsib Teilt kasutajatunnust ja vastuskoodi.
2. Vastuskoodi genereerimiseks lülitage sisse oma Digivõti ja vajutage
nuppu 2 (ID).
3. Sisestage teenindajalt saadud kontrollkood ja vajutage OK.
4. Sisestage oma PIN-kood ja öelge teenindajale genereeritud
vastuskood.

Maksete/taotluste kinnitamiseks järgige internetipangas kuvatud
juhiseid.

Nordea klienditugi 24/7

+372 628 3300
(kohaliku telefonioperaatori tasu)

