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Sikkerheden øges ved handel på nettet 

Nets har udviklet en løsning, der øger sikkerheden ved handel på nettet. Ved at øge 

sikkerheden, bliver det sværere for IT-kriminelle at misbruge dit internationale betalingskort. 

Løsningen gælder, når du bruger et internationalt betalingskort i forbindelse med, at du 

handler i en netbutik, der anvender Verified by Visa / MasterCard Secure Code. 

  

Det er primært udenlandske netbutikker, der anvender Verified by Visa / MasterCard Secure 

Code, dog findes der også en række danske netbutikker, som anvender løsningen.  

 

 

SMS-kode gør det både lettere og sikrere at handle på nettet 

Vi har lavet en sikkerhedsløsning, hvor du modtager en SMS med en engangskode, når du er 

ved at betale for en vare på nettet med et internationalt betalingskort. Koden skal du bruge til 

at indtaste i et skærmbillede, som er en del af betalingsforløbet.  

 

Løsningen, hvor du modtager en kode via SMS er mere brugervenlig, da du slipper for at skulle 

huske et selvvalgt kodeord. Samtidig ved du også, at du modtager en SMS på det 

telefonnummer, som du har tilmeldt løsningen, hver gang et af dine tilmeldte internationale 

betalingskort bliver brugt i forbindelse med handel på nettet.  

 

 

Sådan virker løsningen 

Du skal bruge koden, som du modtager på SMS for at gennemføre en handel i en netbutik, når 

du bruger et internationalt betalingskort i en netforretning, der anvender Verified by Visa / 

MasterCard Secure Code. Hvis du ikke har tilmeldt dig på forhånd, vil du blive bedt om at 

tilmelde dig i forbindelse med selve nethandlen. Det vil sige, at du knytter dit mobilnummer til 

dit betalingskort. Når du, efter endt tilmelding, modtager en kode via SMS på din mobiltelefon, 

skal du taste koden ind på det skærmbillede, som kommer frem i forbindelse med dit varekøb. 

  

 

Der er to måder at tilmelde sig på 

 

• Du kan tilmelde dig her 

Vær opmærksom på, du skal bruge dit NemID og det kan tage lidt tid før du modtager 

engangskoden.  

• Du kan tilmelde dig i forbindelse med en handel i en netbutik, der anvender Verified by 

Visa / MasterCard Secure Code  

 

Tilmelding kræver, at du har en mobiltelefon og et internationalt betalingskort. For at sikre dig 

mest muligt, skal du også bruge NemID i forbindelse med tilmeldingen. Nets bruger dit 

mobiltelefonnummer til at sende dig en SMS med engangskoden, du skal bruge, for at 

gennemføre en handel på nettet.   

 

https://www.nets.eu/dk-da/digital-sikkerhed/Pages/Verified-by-Visa-og-MasterCard-Secure-Code.aspx

