Vi har också förenklat betalningen av vanliga fakturor i appen.
Efter att du har skannat in fakturans uppgifter med den inbyggda
streckkodsläsaren, godkänner du med en kod som du har valt
själv. Det är alltid samma kod som används till transaktioner i
OP-mobilen. Mobilnyckeln, som tjänsten heter, ersätter nyckeltalslistan, och du kan aktivera den på två olika enheter. Men släng inte
nyckeltalslistan, den behövs för att aktivera mobilnyckeln och än så
länge för att godkänna i nättjänsten och externa tjänster.
Det tredje enkla betalningssättet är till dig själv. Under ”egen
överföring” flyttar du pengar i realtid mellan dina konton. Det är
smidigt om du t.ex. inte har kortet kopplat till brukskontot. Du kan
också välja att betalningen automatiskt upprepas en bestämd dag
varje månad, i exakt så många månader som du vill.

Handel utan nyckeltal

I OP-mobilen är de flesta bank- och försäkringstjänsterna samlade och lätta att använda var du än är. Det gör inget om du har glömt
nyckeltalslistan, du godkänner transaktioner i appen med den inbyggda mobilnyckeln.

Banktjänsterna
i din hand
Frågar man vår personal vilken av alla våra
tjänster som de gillar och använder mest så
blir svaret ett rungande ”OP-mobilen”.
Det är svårt att inte gilla appen som är
enkel att använda och faktiskt rymmer de
banktjänster man behöver i sitt dagliga liv.
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2012 släpptes OP-mobilen, tjänsten som ger kontroll över
ekonomin var man än befinner sig med uppkoppling till wifi
eller mobilnät. Appen är avgiftsfri och tillgänglig för alla med
ett nättjänstavtal. Den laddas snabbt ner från appbutiken
till en smarttelefon; iPhone, Android eller Windows. Tidigare
krävdes bekräftelse med nyckeltalstabellen vid många olika
transaktioner och tjänster också i OP-mobilen, men nu
behövs knappt tabellen över huvud taget.

Efterlängtade nyheter för betalningar
Frustrationen över en glömd nyckeltalslista är numera ett
minne blott när man använder OP-mobilen. Det finns tre
olika sätt att göra betalningar eller överföringar som inte kräver bekräftelse med nyckeltal. Alla är redan inbyggda i appen,
redo för dig att aktivera.
Föreställ dig att du och några goda vänner ska köpa en present tillsammans. Du erbjuder dig att betala hela gåvan, och
därefter för dina vänner direkt över sin andel till dig. Pengarna
når ditt konto på sekunden, utan att någon räknar mynt eller
rabblar upp kontonummer.
Med hjälp av telefonnummer betalas och mottas pengar
mellan olika banker* i realtid utan nyckeltal. Siirto, den finska
varianten av svenska Swish, är en avgiftsfri tjänst som förenklar det dagliga utbytandet av mindre summor. Nätföretag
börjar också öppna upp för betalning via Siirto. Det har aldrig
varit enklare att överföra pengar!

Att spara ska vara enkelt, så att det blir gjort. Det gäller oavsett om
du sparar på konto, i en fond eller i aktier. Med en egen överföring
flyttar du pengar mellan dina konton, och med ett fortlöpande
fondspar sparar du automatiskt varje månad, men det går också
snabbt och enkelt att köpa fonder eller aktier i OP-mobilen utan
nyckeltal när du känner för det. Att vara ägarkund lönar sig,
eftersom man köper, säljer och byter de flesta fonderna avgiftsfritt.
Innehavet samlar dessutom OP-bonus.
Under fliken ”sparande och placering” finns det mycket att
utforska. Här hittar du först och främst dina egna besparingar, ditt
innehav. Du kan se utvecklingen för alla dina fonder och aktier,
samt utforska nya att investera i. Du hittar alla tillgängliga fonder
och aktier i OP-mobilen, liksom historik och beskrivning. Trycker du
på grafen får du se kurshistoriken under olika tidsperioder för den
specifika fonden eller aktien.
För att kunna spara i fonder eller aktier behöver du öppna ett
förvar, det gör du enkelt på op.fi. Därefter kan du börja köpa aktier
eller teckna fondandelar med bara en knapptryckning och utan
nyckeltal i OP-mobilen.

OP-mobilen i ett nötskal
– full koll på ekonomin
OP-Mobilen ger dig snabb koll på läget gällande saldo,
kontohändelser och kommande betalningar. Du ser
också dina besparingar, alla dina lån och försäkringar.

Här aktiverar du tilläggstjänsterna
Siirto
1

En fördel med ”allt under samma tak” (bank-, försäkrings- och
juridiska tjänster) är att allt är samlat på samma ställe. Detsamma
gäller för OP-mobilen. Håll koll på dina konton, saldo och sparande.
Kikar du in under försäkringar så hittar du dina aktiva försäkringar,
försäkringsbrev, försäkringsvillkor och aktuella skadeanmälningar
under handläggning. En skadeanmälan gör du snabbt och direkt i
OP-mobilen, så är det avklarat.
Är du osäker på hur du går vidare om en olycka har hänt?
Öppna OP-mobilen, under samma försäkringsflik hittar du skadehjälpen. Skadehjälpen ger råd och hjälper dig vidare vid de flesta
olyckor som sker. Om din fråga inte finns just där, kan du också
surfa in på skadehjalpen.op.fi
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Siirto-betalningar

2

Den här apparaten

2

Den här apparaten

Mobilnyckeln
1

Allt under samma tak

Förmåner och verktyg
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Förmåner och verktyg
Mobilnyckeln

Handel utan nyckeltal
1
3

Förmåner och verktyg
Handel utan bekräftelse

Logga in med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning
(Kräver att din telefon eller platta stöder tjänsten.)
1
3
3

Förmåner och verktyg 2 Den här apparaten
Logga in med fingeravtryck eller
Logga in med Face ID

Om du inte hittar tjänsterna kan du behöva uppdatera din app.

* Siirto fungerar för i skrivande stund också för kunder i Nordea, S-Banken och Aktia.
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