
Oanade möjligheter väntar dig.
Upptäck som så många andra fördelarna med det nya digitala och förenkla din 
vardag. Välkommen till Oanade möjligheter – www.oanade-mojligheter.se

www.oanade-mojligheter.se

Kom igång - redan idag!
På www.oanade-mojligheter.se hittar du information och tips som gör din vardag enklare. Myn-
digheter, banker och andra företag erbjuder ett brett utbud av tjänster och alternativ för att skapa 
en flexibilitet - när och där det passar dig. Tjänster som du kan använda i din dator, surfplatta eller 
i mobil. Med BankID kan du göra många saker med mobilen som att: 

Oanade möjligheter är ett initiativ i samarbete mellan Sparbankernas Riksförbund och Svenska Bankföreningen som 
handlar om att inspirera de som är uppkopplade men som ännu inte tagit steget till att använda digitala banktjänster. 
Syftet är att hjälpa fler att förenkla sin vardag med tjänster som t.ex. BankID och Swish. 

Skydda din kod. 

Lämna aldrig ifrån dig din e-legit-
imation eller koder till någon. Om 
någon hjälper dig att komma igång 
är det väldigt viktigt att du vänder 
dig bort när du knappar in din kod 
eller att du ber personen titta bort. 
En enkel rutin och för din säker-
hets skull.

Lämna aldrig ut din person-
liga information via telefon. 
Myndigheter och/eller din bank 
ringer aldrig upp dig för ett er- 
bjudande eller med information. 
Låter ett erbjudande på telefon för 
bra för att vara sant så är det ofta 
så. Ring och kontrollera med din 
telefonbank om du har frågor eller 
är osäker om dina uppgifter och 

Lämna aldrig ut din person-
liga information via mail. 

Myndigheter och/eller din bank 
skickar aldrig ett e-mail där de 
begär att du ska mejla dina kort- 
eller inloggningsuppgifter. Om du 
får ett mejl med en länk eller bi- 
fogad fil, öppna aldrig filen eller 
klicka aldrig på en länk som exem-
pelvis ber dig fylla i något. 

• Skicka pengar till vänner, släktingar  
etc. med Swish

• Deklarera
• Betala räkningar 

• Få information om pension 
• Adressändra 
• Förnya recept på Vårdguiden
• Beställa medicin

3 säkra tips
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