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SafeKey OSS 

Norge 
 
1. Hva er American Express SafeKey®? 
American Express SafeKey® bidrar til å hindre uautorisert online-bruk av American Express®-kortet 
ved å bekrefte identiteten din med et dynamisk, engangspassord for transaksjoner du foretar, med 
deltakende nettbutikker. 
 
2. Beskytter ikke American Express mot svindel på nettet? 
Jo, American Express gir beskyttelse på nettet for alle våre kort-innehavere. Som en del av arbeidet 
med å beskytte kontoens sikkerhet lanserte vi American Express SafeKey for å gi deg muligheten for 
å handle i et sikrere miljø. 

*Vi vil garantere beskyttelse mot bedragerske transaksjoner på kortet forutsatt at du har sørget for å 
varsle oss umiddelbart, og du har overholdt kortets forretningsvilkår. 

3. Koster American Express SafeKey noe? 
Nei, det koster ikke noe å bruke denne tjenesten.  
 
4. Må jeg registrere meg for å bruke American Express SafeKey? 
Som kortinnehaver er du automatisk registrert i American Express SafeKey, så du behøver ikke å 
foreta deg noe for å dra nytte av denne nettsikkerhetsfunksjonen. Imidlertid må du kontrollere at 
eventuelle mobiltelefonnumre og/eller e-postadresser som du har registrert hos oss, er oppdatert 
for alle din American Express-kort.  
 
5. Hvordan vet jeg om min mobiltelefon og/eller e-postadressen registrert hos American 
Express er riktig? 
Du kan bekrefte mobiltelefonnummeret og e-postadressen du har registrert for American Express-
kortet, enten ved logge deg påamericanexpress.com eller ved å ringe nummeret på baksiden av 
kortet. 
 
6. Hvordan handler jeg med American Express SafeKey? 
Når du taster nummeret på American Express-kortet ditt for å betale på nettet, vises det automatisk 
et American Express SafeKey-vindu. Du vil bli bedt om å oppgi ditt engangspassord, som sendes til 
mobiltelefonen og/eller e-postadressen som er registrert for kontoen. Når ditt engangspassord er 
bekreftet, blir transaksjonen behandlet. I noen tilfeller kan du bli bedt om å angi 3CSC, 
engangspassord eller både 3CSC og engangspassord. 

 

7. I kassen viser American Express SafeKey-vinduet feil mobiltelefonnummer og/eller e-
postadresse. Hva bør jeg gjøre? 
Når du er i gang med å betale i nettbutikken, vil en del av ditt mobilnummer og/eller e-postadresse 
som vi har sendt engangspassordet til, bli vist. Engangspassordet sendes automatisk til både din 
mobiltelefon og din e-postadresse, hvis de er registrert. Hvis du vil oppdatere kontaktopplysningene, 
kan du følge instruksjonene for SafeKey, eller du kan ringe nummeret på baksiden av kortet ditt.  
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8. Hvorfor er et engangspassord nødvendig for å gjennomføre et online-kjøp? 
Engangspassordet bidrar til å beskytte deg mot svindel på nettet. Det er en sikker måte å bekrefte at 
personen som bruker et American Express-kort for å for å foreta et kjøp på nettet er innehaver av 
kortet. 
 
9. Hvordan får jeg engangspassordet? 
Du vil motta ditt engangspassord på SMS og/eller e-post, avhengig av hvilken kontaktinformasjon du 
har registrert for kortet du bruker til å betale med. 
 
10. Må jeg angi et engangspassord for alle kjøp på nettet? 
Nei. Dette tiltaket gjelder bare for kjøp i nettbutikker som støtter American Express SafeKey-
autentifisering.   
 
11. Skal jeg opplyse mitt mobilnummer eller min e-postadresse til American Express for å 
motta engangspassord? 
Ja, du må oppgi mobilnummeret eller e-postadresse for å motta et engangspassord. Hvis du ikke har 
et mobilnummer, kan du motta engangspassordet via e-post. 
 
12. Hvordan kan jeg oppdatere kontaktopplysningene hos American Express? 
Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger på flere måter, f.eks.: 

 Ved å ringe nummeret på baksiden av kortet,  

 Via lenken «Oppdater kontaktopplysninger» på engangspassordsiden som vises i kassen.  
 
I tillegg gjelder alle endringer av dine kontaktopplysninger for din konto automatisk for SafeKey. 
 
13. Hvor lenge er et engangspassord gyldig? 
Etter at engangspassordet er sendt til deg, er det gyldig i 10 minutter. 
 
14. Hvordan vet jeg om en nettbutikk støtter American Express SafeKey? 
Deltakende nettbutikker viser American Express SafeKey-logoen på sine nettsider.  
 
 
15. Jeg er i ferd med å betale i en nettbutikk, hvorfor blir jeg ikke bedt om et 
engangspassord? 
Hvis butikken ikke deltar i American Express SafeKey, vil du ikke bli bedt om et engangspassord. 
Bare butikker som deltar i programmet American Express SafeKey, kan kreve et American Express 
SafeKey engangspassord. 
 
19. Det er godt over 10 minutter, og jeg har ikke mottatt mitt engangspassord. Kan jeg få det 
sendt på nytt? 
Engangspassordet er gyldig i 10 minutter etter at det er generert. Hvis du klikker "Send 
engangspassord" innen disse 10 minuttene, vil det samme engangspassordet bli sendt til deg. Hvis 
du klikker "Send engangspassord" etter at 10 minutter er gått, må du starte hele betalingsprosessen 
om igjen, noe som vil generere et nytt engangspassord. Hvis du fortsatt ikke har mottatt ditt 
engangspassord etter å ha klikket "Send engangspassord" bør du ringe nummeret på baksiden av 
kortet for å få hjelp.  
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20. Hva bør jeg gjøre hvis noen har endret kontaktopplysningene svikaktig eller hvis jeg 
merker et bedragersk kjøp på kortet mitt? 
Hvis du mistenker at det har skjedd urettmessige endringer i kontaktinformasjonen, eller det er 
foretatt kjøp på din konto, kontakt oss umiddelbart på nummeret på baksiden av kortet. 
  
21. Fungerer alle American Express-kort med American Express SafeKey? 
Nei, du kan bare bruke fysiske kort utstedt av American Express Services Europe Limited, unntatt 
følgende: BTA, vPayments 
 

22. Hvorfor trenger jeg ikke å bruke et engangspassord hver gang jeg handler hos en 

SafeKey-butikk?SafeKey-programmet er utviklet for å kreve et engangspassord for noen, men ikke 

alle transaksjoner.   

 
23. Må jeg bruke American Express SafeKey? 
Ja, må du angi engangspassordet når du blir bedt om det, når du gjennomfører en transaksjon hos 
en American Express SafeKey-butikk. 
 
24. Min transaksjon mislyktes. Hva skal jeg gjøre? 

En transaksjon kan mislykkes av flere årsaker. Hvis du taster feil engangspassord eller ikke besvarer 

visse sikkerhetsspørsmål riktig, kan adgangen til SafeKey bli blokkert. Hvis engangspassordet ikke 

ble tastet inn innen ti minutter, utløper transaksjonen. Tekniske problemer i butikkens 

betalingstjeneste kan også avbryte transaksjonen. I hvert av disse tilfellene vil du motta en melding 

på skjermen slik at du vet hva som gikk galt. Hvis du har spørsmål, kan du alltid ringe nummeret på 

baksiden av kortet for å få hjelp. 

American Express vil aldri be deg om å gi følsom informasjon. Hvis du får en mistenkelig e-post som 
hevder å være fra American Express, bør du ikke klikke på eventuelle lenker. Hvis du har spørsmål, 
kan du ringe nummeret på baksiden av kortet.  
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