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Emne Spørgsmål Svar 

Problemer 

med 
installation 

Jeg har hentet appen, 

men jeg kan ikke vælge 
Totalbanken. Hvad gør 

jeg? 

Kontakt venligst Totalbanken. 

Betaling Kan jeg gennemføre en 

betaling, hvis jeg er uden 
for mobildækning? 

Ja, betaling med din wallet kræver ikke 

mobildækning. 

Betaling Kan jeg hæve penge fra 
en automat med min 
wallet? 

Nej, det er ikke muligt. 

Betaling Kan jeg betale med min 
wallet uden for 

Danmark? 

Ja, du kan benytte den i udenlandske 
butikker, der tager mod kontaktløs 

betaling. 

Betaling Kan jeg betale, selvom 

jeg har logget ud af min 
wallet? 

Ja, betaling af beløb op til 200 kr. kræver 

ikke indtastning af kode, ligesom hvis du 
betaler med almindelige, kontaktløse kort. 

Betaling Skal jeg bruge koden ved 

alle betalinger? 

Nej. Du skal altid bruge koden ved 

betalinger på over 200 kr., men mindre 
beløb kræver ikke kode.  

 
Af sikkerhedsmæssige årsager vil du dog 
med jævne mellemrum blive bedt om at 

indtaste din kode ved betaling, uanset 
beløbets størrelse. 

Sikkerhed Hvor sikker er løsningen? Sikkerheden er høj og ekstra sikker, fordi 
der ikke ligger kortoplysninger på 

telefonen, og der derfor ikke udveksles 
kortoplysninger mellem mobil og terminal. 
Der er altså ikke et kortnummer, der kan 

aflures.  
 

Skulle der alligevel ske et misbrug, vil du 
være ligeså godt dækket, som når du 
benytter betalingskort.   

 
Vi anbefaler, at du sætter mobilen til 

automatisk at låse skærmen, når du ikke 
bruger den, så andre ikke kan få adgang 
til mobilen og den digitale tegnebog. 

 
Husk at beskytte koden til dine virtuelle 

kort, og giv den ikke videre til andre. 
 
Mister du din mobil, skal du øjeblikkeligt 

kontakte Totalbanken, så kortene i app’en 
kan blive spærret. 
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Tilmeld kort Kan jeg få et overblik 
over mine virtuelle kort? 

I din wallet kan du se alle dine tilmeldte 
kort. Har du flere wallets, du vil have 

overblik over, så kontakt venligst 
Totalbanken. 

Fejl ved 
betaling 

Min mobil bekræfter 
betalingen, men den 

bliver ikke accepteret af 
terminalen. Hvordan kan 
jeg se, om jeg har 

betalt? 

Det er altid terminalen, der afgør, om en 
betaling er gået igennem. Se på 

terminalen eller din kvittering, hvis du er i 
tvivl. 

Fejl ved 

betaling 

Hvad hvis appen melder, 

at betalingen ikke er gået 
igennem? 

Se venligst på terminalens display. Hvis 

terminalen melder fejl, så prøv igen. 

Valg af kort Hvordan vælger jeg 
hvilket kort, jeg vil betale 
med i min wallet?? 

Det gør du i din wallet. 

Vælg kode Kan jeg vælge min egen 

kode til mit virtuelle 
kort? 

Ja, under oprettelsen bliver du bedt om at 

vælge en kode til dit eller dine kort. Koden 
skal du indtaste ved køb over 200 kr., 
ligesom du indtaster en kode, når du 

betaler med fysiske kort. 
 

Vi anbefaler, at du vælger en anden kode 
end den til dit fysiske kort. Bemærk at 
koden ikke må bestå af ens eller 

fortløbende tal, eksempelvis 1111 eller 
1234. 

Fejlmelding Jeg kan ikke se kortet i 
min wallet? 

Kontakt venligst Totalbanken. 

Spærring af 
kort 

Kortet i min wallet ser 
gråt ud, hvorfor det? 

Dit virtuelle kort er spærret. Kontakt 
venligst Totalbanken. 

Ændre kode Kan jeg ændre koden til 

mit virtuelle kort i min 
wallet? 

Ja, det kan du selv gøre. 

Ændre kode Jeg er nervøs for, at en 
tredje part har set koden 

til mit kort. Hvad gør jeg 
så? 

Skift kode, det kan du selv gøre i din 
wallet. 

Generelt Kan jeg bruge min wallet 

til at betale på nettet? 

I første omgang kan du kun bruge den 

nye wallet i fysiske butikker. Men hvis 
kunderne efterspørger det, vil det være 

oplagt at se nærmere på en løsning til 
nethandel. 
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Spærring af 
kort 

Jeg vil spærre mit 
virtuelle kort, men ikke 

mit plastickort, hvordan 
gør jeg det? 

Kontakt venligst Totalbanken. 
 

Du kan spærre dine kort i din Netbank – 
under ”Konti og Posteringer” – ”Kort” – 

”Walletoversigt”. Klik på kort, der skal 
spærres. 

Spærring af 
kort 

Hvordan kan jeg spærre 
et specifikt kort i min 
wallet? 

Kontakt venligst Totalbanken. 

Fejl ved 
betaling 

Jeg kan ikke betale med 
mit kort? 

Tjek kortets status i din wallet og om du 
har forbindelse til mobilnetværk. Har du 

stadig problemer, så kontakt venligst 
Totalbanken. 

Mistet/stjålet 
mobil 

Hvordan kan min mobil 
blive misbrugt, hvis jeg 

får den stjålet? 

Kontakt Totalbanken med det samme, 
hvis du mister mobilen. Så kan vi spærre 

alle kort i din wallet. 

Mistet/stjålet 

mobil 

Hvad hvis jeg får min 

mobil tilbage? 

Kontakt Totalbanken og aftal, hvad I gør. 

Det afhænger af status på dine kort i din 
wallet. 

Slette kort Hvordan sletter jeg et 

kort fra min wallet? 

Det kan du gøre i din wallet. 

Slette kort Hvad sker der, hvis jeg 

sletter min wallet? 

Så mister du alle dine virtuelle kort, og du 

skal downloade og registrere dig i appen 
igen. Og derefter tilmelde dine kort igen. 
 

Har du problemer med at tilmelde dine 
kort igen, skal du kontakte Totalbanken. 

Spærring af 
kort 

Mit virtuelle kort i min 
wallet er spærret, selvom 
jeg kun ville spærre mit 

fysiske kort? 

Hvis dit fysiske kort bliver spærret eller 
lukket, bliver alle virtuelle kort forbundet 
til det også spærret. 

 
Kontakt Totalbanken for at løse 

problemet. 

Spærring af 

kort 

Mit kort er spærret, men 

hvorfor kan jeg ikke 
bruge det virtuelle kort i 
min wallet? 

Dit virtuelle kort er forbundet med dit 

fysiske kort, og hvis ikke dette er aktivt, 
kan du ikke benytte dit virtuelle kort. 
 

Kontakt Totalbanken for at løse 
problemet. 

Spærring af 
kort 

Jeg har fået ny mobil, 
hvordan flytter jeg min 

wallet? 

Slet kortene i din wallet på din tidligere 
mobil. Så download appen og tilmeld dine 

kort på din nye mobil. 

Generelt Kan jeg hente den nye 

wallet ned på min 
firmatelefon? 

Ja, du skal bare huske at slette dine kort 

fra den digitale tegnebog, hvis du 
afleverer telefonen tilbage til firmaet. 
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Fejlmelding Hvad sker der, hvis jeg 
indtaster en forkert kode 

tre gange? 

Adgang bliver spærret, så du ikke kan 
bruge det pågældende virtuelle 

betalingskort. 
 

Kontakt venligst Totalbanken. 

Spærring af 

kort 

Jeg vil have min wallet 

og alle kort spærret, 
hvordan gør jeg det? 

Kontakt venligst Totalbanken, så kan de 

spærre alle dine kort.  
 
Er din mobil blevet stjålet, er det vigtigt, 

at du kontakter Totalbanken hurtigt. 

Spærring af 
kort 

Hvad gør jeg, hvis jeg 
mister min mobil, eller 

den bliver stjålet? 

Det samme som hvis du mister et fysisk 
betalingskort, eller det bliver stjålet: 

Kontakt Totalbanken og få det spærret. 

Genåbnet kort Hvad sker der, hvis mit 
kort erstattes af et nyt 
kort? 

Så skal du tilmelde dit nye kort i din 
wallet. Dit gamle kort bliver automatisk 
lukket. 

Genåbnet kort Mit fysiske kort er ved at 
udløbe eller er allerede 

udløbet. Hvad gør jeg? 

Så skal du tilmelde dit nye kort i din 
wallet. Dit gamle kort ophører automatisk 

med at virke i din wallet, når det udløber.  

Brug af kode Kan jeg bruge 
fingeraftryk i stedet for 

en kode? 

Ja, det er muligt, men kun på iPhone indtil 
videre.  

Brug af kode Jeg har glemt min kode, 

hvordan får jeg en ny? 

Det er muligt at nulstille og vælge en ny 

kode i appen. For at gøre det skal du 
registrere dig med NemID. 

Brug af kode Kan jeg nulstille min 
kode? 

Det er muligt at nulstille og vælge en ny 
kode i appen. For at gøre det skal du 
registrere dig med NemID. 

Fejl ved 
betaling 

Kan jeg betale med min 
wallet, hvis terminalen er 

offline? 

Nej, du kan kun betale, hvis terminalen er 
online. 

Slette kort Jeg har slettet min 

wallet, men hvordan får 
jeg mine virtuelle kort 

igen? 

Du skal downloade og registrere dig i 

app’en igen, og derefter kan du tilmelde 
dine kort igen. Har du problemer med at 

tilmelde dine kort igen, skal du kontakte 
Totalbanken. 

Kontooversigt Hvordan kan jeg se på 
min kontooversigt, når 

jeg har betalt med min 
wallet? 

Kontakt venligst Totalbanken. 

Kontooversigt Kan jeg se en oversigt 
over transaktionerne i 
min wallet? 

Ja, din wallet har en oversigt over alle 
aktiviteter. Se også dit kontoudtog for 
flere detaljer.  

Sikkerhed Hvordan beskytter jeg 
mine virtuelle kort mod 

misbrug? 

Dine kort er personlige og bør ikke deles 
med andre.  

 
Ved betalinger over 200 kr. skal der 
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indtastes en kode til kortet, som kun du 
kender. 

Generelt Kan jeg downloade den 
nye wallet til mit barns 

mobil og tilmelde mine 
kort? 

Nej. Dine kort er personlige, og du må 
ikke dele kort eller kortinformationer med 

andre, som det også fremgår af wallet-
reglerne. 

Generelt Min bedre halvdel og jeg 
deler mobil, kan vi begge 

tilmelde betalingskort til 
den samme wallet? 

Nej. Den digitale tegnebog er personlig og 
bør derfor ikke deles mellem flere 

personer/kortholdere. 

Sikkerhed Hvad er risikoen, når jeg 
indtaster min kode på 
mobilen? Kan den blive 

aflæst af andre? 

Koden til dit eller dine virtuelle 
betalingskort gemmes ikke på mobilen.  
 

Du skal passe på koden på samme måde, 
som du passer på pinkoderne til dine 

almindelige betalingskort. 

Generelt Kan jeg bruge den nye 

wallet på en Windows-
mobil? 

I første omgang findes appen kun til 

Android-telefoner og iPhones men ikke til 
Windows-telefoner. Men det er noget, vi 
vil kigge på, hvis efterspørgslen er der. 

 


