Sikker bruk av nettbank
5 gode råd om bruk av nettbank:

1. Pass godt på sikkerhetskoder og passord
2. Hold datamaskinen oppdatert og sikret
3. Skriv inn adressen til nettbanken i nettleseren ikke klikk på lenker
4. Sjekk at adresselinjen er grønn når du logger på
nettbanken
5. Husk alltid å logge ut av nettbanken når du er
ferdig

Sikkerhetskoder og passord:
Banken utsteder sikkerhetskodebrikke – Bank – id:

Denne brukes sammen med personlig passord som du selv oppretter
ved første pålogging. Det er kombinasjon av disse to banken vet at det
er deg du prøver deg å logge inn på nettbanken.
Passord bør ikke være enkle og bestå av navnet ditt eller dine nære,
fødselsstedet og/ eller fødselsdato.

Skriv aldri ned passordene dine, og ikke å ha samme passord flere
steder (e-post, nettbank, osv…)

Hold datamaskinen oppdatert:
Hvorfor er det viktig å oppdatere programmer ofte?
Både forskere og hackere finner stadig nye sikkerhetshull i helt vanlige
programmer som de fleste bruker.
Det gjelder også produkter som Java og Adobe Reader og Acrobat eller
Flash. Når du oppdaterer programmene, tettes kjente sikkerhetshull.
Java er et program nettbankene bruker for å identifisere sine brukere.
Det har vist seg å være sårbar og med flere sikkerhetshull som tettes
ofte via oppdateringer. Derfor er det viktig at Java er oppdatert hele tiden
hvis du bruker nettbank.
Det finnes noen programmer som er gratis og som kan holde styr på alle
oppdateringer til alle programmer på din PC. De mest kjente er Secunia,
Heimdal og F-secure.

Skriv inn adressen til nettbanken i nettleseren - ikke
klikk på lenker
En kjent måte å svindle folk på nettet på er å sende ut e-poster som
utgir seg å være fra banken. Der er det lagt ut klikkbare lenker som
mottakeren kan klikke på og oppgi personlig informasjon (passord,
brukernavn, adresse, osv…). Det skal aldri en bank sende ut til sine
brukere. Derfor skriver su alltid adressen til banken i nettleseren:

Sjekk at adresselinjen er grønn når du logger på
nettbanken
En enkel måte å bekrefte at nettbanken du besøker har et gyldig
sikkerhetssertifikat, og at kommunikasjonen mellom maskinen din og
nettstedet er kryptert og uleselig for andre, er å:



se om adressen i adressefeltet i nettleseren din begynner med
"https://"
se etter grønn adresselinje

Den grønne adresselinjen ser litt forskjellig ut, avhengig av hvilken
nettleser du bruker:

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Husk alltid å logge ut av nettbanken når du er ferdig
Når du er ferdig med det du
skal gjøre i nettbanken; logg deg alltid ut.
Selv om nettbanken automatisk vil logge deg ut etter en bestemt tid, kan
det være en sjanse for at uvedkommende får tilgang til den i mellomtiden
hvis du lar nettbanken stå oppe og forlater maskinen.

