Vipps er her for å forenkle hverdagen.
Vi gjør det befriende enkelt å betale eller å identifisere seg. Det er trygt og gjort på et blunk,
akkurat slik det skal være.
For å komme hit, har vi i Vipps alltid tatt i bruk ny teknologi og samarbeidet med andre. Det
er mange systemer og ulike interesser som skal spille på lag for at folk skal kunne vippse
penger seg imellom, betale i butikken eller logge seg inn for å sjekke selvangivelsen på en
trygg og rask måte.
I dag er Vipps det ledende selskapet innen smartbetaling i Norge. Gjennom sammenslåingen
med Bank ID og Bank Axept leverer vi også løsninger innen elektronisk ID og betaling i
butikk. Og mer skal det bli, i inn- og utland!
Vi er et norsk selskap som drar nytte av å være en del av et samfunn som raskt tar i bruk ny
teknologi. Det er derfor vi kan tilby forenkling i verdensklasse.

Hvordan installere Vipps?
Det er veldig installere Vipps og i komme i gang med bruken av appen. Følg de enkle stegene
nedenfor.
1.
2.
3.
4.

Last ned Vipps-appen fra App Store (i Phone) eller Google Play (Android)
Åpne Vipps
Velg “Registrer deg”
Følg instruksjonene i appen

Dette trenger du for å installere Vipps
Er du over 15 år gammel trenger du dette for å kunne bruke installere Vipps og bruke appen:
•
•
•
•
•
•
•

Bank ID eller Bank ID på mobil. Ta kontakt med banken din hvis du ikke har dette fra
før
Norsk personnummer
Norsk mobilnummer
Folkeregistrert adresse
Norsk Visa-kort eller Mastercard
Konto i en norsk bank
E-postadresse

Er du under 15 år og ønsker å installere Vipps, må begge foreldrene ha en aktiv Vipps-profil
og være identifisert i Vipps med Bank ID eller Bank ID på mobil. I tillegg trenger brukere
under 15 år:
•
•

Norsk bankkonto i eget navn
Norsk mobiltelefonnummer

Hvordan bruke Vipps?
Det er veldig enkelt å bruke Vipps til å sende og motta penger.
Du kan også bruke Vipps til å betale lag, foreninger og organisasjoner - helt uten gebyrer. Du
kan til og med betale regninger med Vipps.
Når du skal sende penger med Vipps, åpner du appen på mobiltelefonen din og klikker på
"Send". Deretter søker du på navn eller telefonnummer, taster inn beløpet du ønsker å sende
og klikker på "Neste". Og vipps, så er det gjort. Du vil få en bekreftelse på skjermen når
pengene er sendt.
Her kan du lese mer om hvor mye du kan vipse.

Dette må du ha for å bruke Vipps
For å kunne bruke Vipps må du ha Bank ID eller Bank ID på mobil. Har du ikke det, så ta
kontakt med banken din. Her kan du lese mer om hvordan du får Bank ID og Bank ID på
mobil.
For å bruke Vipps, må du også ha:
•
•
•
•
•
•

Norsk personnummer
Norsk mobilnummer
Folkeregistrert adresse
Norsk Visa-kort eller MasterCard
Konto i en norsk bank
E-postadresse

