
I fortsättningen gäller att man loggar in med Mobilt BankID. 
Utan Mobilt BankID kommer du inte längre kunna ha den digitala 
brevlådetjänsten Kivra. Har du inte innan den 4 februari 2020 loggat 
in med Mobilt BankID kommer tjänsten att avslutas. I enlighet med 
våra villkor informerar vi om denna förändring. 

Inloggning med lösenord och kod innebär att du får en kod till ditt 
mobilnummer som du loggar in med. Denna inloggningsmetod kommer 
att upphöra den 4 februari 2020. Vi gör förändringen av två skäl. 
Det ena är för att vi månar om din säkerhet och vi gör 
bedömningen att inloggning med lösenord och kod inte längre uppfyller våra 
säkerhetskrav. Det andra skälet är att du genom inloggning med lösenord och kod 
inte får tillgång till alla tjänster i Kivra, något vi naturligtvis vill att du ska ha. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

Med vänlig hälsning,
Kivra

Vi vill informera dig om att från den 4 februari 2020 gäller nya 
inloggningsrutiner på Kivra. Det kommer inte längre vara möjligt att 
logga in i Kivra med lösenord och kod, som du använt hittills.

Inloggning med lösenord upphör 
som inloggningsmetod den 4 februari 2020

Jag vill behålla Kivra, hur gör jag då?
Logga in på Kivra med Mobilt BankID innan den 4 februari 2020. Sen behöver du inte göra något mer. 

Jag har inte ett Mobilt BankID, hur gör jag då?
Om du inte redan har ett Mobilt BankID ber vi dig skaffa ett. Du beställer det via din Internetbank. 
Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig lite åt mellan olika banker. - Läs därför mer om hur du 
skaffar Mobilt BankID här: https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid

Jag vill avsluta Kivra, hur gör jag då?
Du kan avsluta tjänsten som inloggad under ’Inställningar’ - ’Kontoinställningar’. 
Fram till den 4 februari fungerar det att logga in med lösenord och kod.  
Du kan också välja att inte göra någon inloggning med Mobilt BankID, då avslutar Kivra ditt konto den 4 
februari 2020.

Om jag avslutar Kivra, hur gör jag för att ladda ner min post som jag har där?
Gå in på respektive försändelse du vill ladda ner. Klicka på ’Ladda ner’. Du har fram till den 4 februari 2020 
på dig att ladda ner dina försändelser. Därefter kommer de att raderas i enlighet med villkoren för tjänsten.

Frågor och svar

Har du inte innan 
den 4 februari 2020 

loggat in med Mobilt 
BankID kommer 

tjänsten att avslutas.


