
Digitala 
möjligheter.
Snabbguide till våra digitala tjänster — för privatpersoner.

Privat



• Bli kund 

• Öppna konto

• Betala räkningar & göra överföringar

• Beställa VISA-kort 

• Beställa e-faktura 

• Ansöka om & se över lån

• Ansluta swish

• Anmäla konto för skatteåterbäring

• Starta & se över pensionssparande

Det här kan du som privatkund 
göra på vår webbplats och i appen

Genom ikonerna nedan kan du enkelt se vad du kan göra på vår webbplats och i appen. 

Bank
• Teckna försäkring 

• Anmäla skada 

Försäkring



Uträtta dina ärenden i din dator
När du går till lansforsakringar.se och 
trycker på Logga in, kommer du till Mina 
sidor. Här finns allt samlat på ett ställe.  
Med Mina sidor har du möjligheten att 
bekvämt och säkert uträtta dina ärenden 
inom bank, försäkring och pension när det 
passar dig. Tjänsterna är enkla att använda 
och är kostnadsfria. 

Mina sidor Logga in på Mina sidor

1. Gå till lansforsakringar.se

2. Logga in med BankID eller 

säkerhetsdosa.

3. Börja använda tjänsterna  

på Mina sidor.

Mobilt BankID
Ett säkert sätt att legitimera sig
BankID är en form av e-legitimation och  
ett säkert sätt att legitimera sig på internet. 
Med det kan du bland annat signera  
uppgifter och göra beställningar och  
betalningar hos företag.

Skaffa Mobilt BankID 
Det är enkelt att skaffa ett Mobilt BankID.  
Det du behöver är ett privatkonto och en 
säkerhetsdosa.

Såhär gör du
1. Logga in på Mina sidor.
2. Klicka på den personliga menyn  

överst på sidan, BankID, och följ 
instruktionerna. Du väljer själv en 
säkerhetskod som du ska använda för 
att legitimera dig och/eller signera 
med BankID. Om du glömmer din 
säkerhetskod, eller om du stöter på 
problem på vägen, kan du skaffa en ny 
kod på Mina sidor.



Uträtta dina ärenden i mobilen
Med vår kostnadsfria mobilapp kan du 
enkelt göra de flesta av dina bank- och 
försäkringsärenden direkt i mobilen, 
se dina försäkringar, höja och sänka 
beloppsgränsen i Swish och hantera ditt 
pensionssparande. Du loggar in i appen  
med Mobilt BankID. Vill du bara se ditt  
saldo behöver du inte ens logga in.  
Enklare kan det inte bli.

Länsförsäkringars mobilapp

Hur laddar jag ner appen?

Du kan ladda ner vår app helt 
gratis till din telefon från 
App Store, Google Play eller 
Windows Phone store. För 
att hitta vår app söker du på 
”Länsförsäkringar”.

E-faktura
Slipp alla papper
E-faktura är ett enkelt och smidigt  
betalningssätt som innebär att du inte 
längre får pappersfakturor. Istället skickas 
fakturan elektroniskt, direkt till Mina sidor 
och vår mobilapp. När du granskat fakturan 
är det bara att godkänna betalningen. Alla 
uppgifter är redan ifyllda. Fakturan sparas 
sedan på Mina sidor.

Såhär gör du för att få e-fakturor
1. Logga in på Mina sidor
2. Välj Betalningar/E-fakturor
3. Klicka på länken Lägg till företag
4. Sök efter det företag som du vill ha  

e-faktura från.



Swish

Betala med mobilen
Swish är en enkel betaltjänst som  
finns i mobilen. Med Swish kan du  
betala snabbt, enkelt och säkert till 
mottagarens mobilnummer. 
 
Vad kan jag göra med Swish?

• Skicka och ta emot pengar med 
mobilnumret 

• Betala enkelt, snabbt och säkert
• Pengarna kommer direkt in  

på kontot i banken
• Kostnadsfritt för privatpersoner.

Hur kommer jag igång?

Du som har en smarttelefon:  
Logga in i vår mobilapp, klicka 
på menyn uppe till vänster, välj 
inställningar och sedan Anslut 
och hantera Swish och följ 
instruktionerna. 

Du som har en Windows Phone 8 
eller som inte har en smarttelefon: 
Logga in på Mina sidor. Klicka på 
Överföringar i menyn, gå till Swish 
och följ instruktionerna. Nu kan du ta 
emot pengar med Swish. 

Anmäl skada
Har du råkat ut för en olycka med ditt 
fordon eller har något gått sönder hemma?  
Du kan anmäla skada på vår webbplats  
eller direkt i appen. Glöm inte att anmäla 
din skada så snart som möjligt. 

Pay-tjänster
Våra pay-tjänster är ett enkelt och säkert 
sätt att betala med din mobiltelefon. Vi 
erbjuder Samsung Pay, Google Pay, Fitbit 
och Garmin. Tjänsten kan användas i
princip på alla ställen där du kan betala
med kort. Du kan enkelt ansluta till våra 
betaltjänster med ditt bank-, kredit- eller 
betalkort.
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Läs mer om våra digitala tjänster på lansforsakringar.se  
eller kom in till något av våra kontor så hjälper vi dig!


