Credit vai debit?
Monella on lompakossaan luottokortti. Suuri osa käyttää yhdistelmäkortista ensisijaisesti debit -puolta, jolloin
maksu menee suoraan tililtä.
Seuraavissa tilanteissa ostokset kannattaa aina tehdä luotolla (vaikka tarvetta luotolle ei olisikaan):
1. Lentojen ostaminen
• lennot kannattaa aina ostaa luotolla, koska vain silloin pankki korvaa suoraan asiakkaalle lentojen hinnan, jos
lentoyhtiö menee konkurssiin
• matkustaessa luottokortti on tarpeen monessa muussakin yhteydessä, esim. hotellin varaukseen ja auton
vuokraukseen tarvitsee yleensä aina luottokorttia
2. Verkkokauppa
• verkkokauppaostokset kannattaa aina maksaa kortin credit -puolella. Verkkokaupassa luotolla maksaminen antaa
turvaa. Kun on maksanut ostoksen luotolla, eikä esim. tilattu tavara ikinä saavukaan, saa rahat takaisin
luottoyhtiöltä
• sen sijaan jos ostoksen on maksanut suoraan tililtä, voi todennäköisesti unohtaa rahan takaisin saamisen. Se on
käytännössä sama kuin olisi maksanut käteisellä
3. Kalliit ostokset

• luotolla maksamalla saa verkko-ostokselleen maksuaikaetua. On omissa käsissä, minkä verran haluaa
luottolaskua lyhentää. Voi maksaa vain minimilyhennyksen tai kaikki kerralla tai mitä vaan siltä väliltä

• Kotimaiset verkkokaupat
”Säästä jalkoja”: etsi tuote ensin kotimaisesta verkkokaupasta. Kirjoita
hakukenttään etsimäsi tuote ja saat vastaukseksi linkkejä tuotetta
myyville verkkosivuille.
• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/03/08/digitreenit-22-osaatko-ostaaverkosta-turvallisesti-testaa-tietosi

Verkkopankin käyttäjän muistilista
1. Huolehdi tietokoneen ajantasaisesta tietoturvasta, virustorjunnasta, virustarkistuksista ja palomuurin asetuksista.

2. Huolehdi ajanmukaisista päivityksistä (käyttöjärjestelmä, verkkoselain), käytä verkkoselaimen uusinta versiota.
3. Lataa ja asenna ohjelmia vain luotettavista lähteistä. Vältä käyntejä epäilyttävillä sivuilla.
4. Älä avaa epämääräisiä sähköposteja tai niiden liitetiedostoja. Älä avaa verkkopankkia sähköpostilinkin kautta.
5. Säilytä pankkitunnuksia huolellisesti. Älä tallenna pankkitunnustesi tietoja tietokoneelle.
6. Älä milloinkaan luovuta käyttäjätunnusta, salasanaa tai tunnuslukukortin tietoja ulkopuoliselle. Varo
verkkohuijauksia.
7. Hoida asiointi verkkopankissa kerralla loppuun ennen siirtymistä muille internetsivuille tai sovelluksiin.
8. Käytä verkkopankkia vain kotona tai työpaikalla omalta työasemalla. Jos käytät verkkopankkia yleisellä koneella
esim. nettikahvilassa tai kirjastossa, tyhjennä asioinnin jälkeen selaimen välimuisti ja sulje kaikki avoinna olevat
selainikkunat.
9. Tarvittaessa estä verkkopankin käyttö pankin sulkupalvelussa, joko itse verkkopankissa tai pankin asiakaspalvelussa.

Pankkien tunnistustavat
Pankki

Tunnistussovellus

Biometrinen tunnistustapa

OP

OP-mobiilin Mobiiliavain

Sormenjälki, Face ID (iOS)

Nordea

Nordea Tunnusluvut

Sormenjälki, Face ID (iOS)

Danske Bank

Danske ID

Sormenjälki, Face ID (iOS)

Säästöpankki

Säästöpankki Tunnistus

Sormenjälki, Face ID (iOS)

S-Pankki

S-Mobiili

Sormenjälki, Face ID (iOS)

Handelsbanken

Handelsbanken Vahvista

Ainoastaan sovelluksen PIN

Aktia

Aktia Mobiilipankki

Sormenjälki

POP Pankki

POP Avain

Ainoastaan sovelluksen PIN

Ålandsbanken

Ålandsbanken e-ID

Sormenjälki

Oma Säästöpankki

OmaVahvistus

Ainoastaan sovelluksen PIN

Pankki

Tunnistautumisvaihtoehdot pankin
omaan verkkopankkiin

OP

Mobiiliavain ja Avainlukulista (käyttäjätunnus + salasana +
avainlukulista + tarvittaessa tekstiviestivahvistus)

Nordea

Tunnuslukusovellus, tunnuslukulaite, salasana,
tunnuslukukortti*

Danske Bank

Tunnistussovellus ja tunnuslukulaite

Säästöpankki

Tunnistussovellus ja avaintunnuskortti

S-Pankki

S-Mobiili, tunnuslukutaulukko

Handelsbanken

Tunnistussovellus ja avaintunnuskortti

Aktia

Verkkopankkitunnukset, maksujen vahvistus sormenjäljellä

POP Pankki

POP Avain -sovellus, avaintunnuskortti

Ålandsbanken

Ålandsbanken e-ID, tunnuslukutaulukko

Oma Säästöpankki

OmaVahvistus -sovellus, Avaintunnuskortti

