FAQ – AKTIA WALLET
1. Yleistä
1.1 Kuka voi käyttää Aktia Wallet -palvelua?
Kaikki 15 vuotta täyttäneet, joilla on suomalainen henkilötunnus, puhelinnumero ja verkkopankkitunnukset. Voit kuitenkin luovuttaa maksuvälineen käyttöön alle 15-vuotiaalle huollettavalle lapsellesi.
Vastaat tässä tapauksessa lapsellesi luovuttamastasi maksuvälineestä kuin omasta maksuvälineestäsi.
1.2 Miten asennan sovelluksen?
Asenna sovellus App Storen tai Google Playn kautta hakemalla nimellä Aktia Wallet. Rekisteröidy
ensimmäisellä kerralla kirjautumalla sovellukseen puhelinnumerolla ja henkilötunnuksella. Sen jälkeen
sovellus on käytettävissäsi sormenjälkitunnistuksella tai itse valitsemallasi tunnusluvulla.
Tietyt toiminnallisuudet vaativat vahvan tunnistautumisen. Näissä tapauksissa sovellus pyytä sinua
tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla. Jotta Aktian kortit näkyisivät sovelluksessa, Aktian tietokannassa
tulee olla käytössäsi oleva puhelinnumero. Mikäli puhelinnumeroa ei löydy, sinut ohjataan Tupastunnistuspalveluun.
Sovellus toimii seuraavilla käyttöjärjestelmäversioilla:


Android 4.4 tai sitä uudempi



iOS 8.1 tai sitä uudempi

1.3 Minulla on uusi puhelinnumero. Päivittyykö se automaattisesti?
Uusi puhelinnumero ei päivity tietoihin automaattisesti. Kirjaudu sovellukseen ja muuta puhelinnumerosi
Omat tiedot -osiossa. Muutos vahvistetaan verkkopankkitunnuksilla.
Jos käyttäjätunnuksena oleva puhelinnumero ei ole enää käytössäsi, voit kirjautua Aktia Wallet -palveluun
verkkopankkitunnuksilla, minkä jälkeen pääset muuttamaan nykyisen puhelinnumerosi
käyttäjätunnukseksi.
1.4 Yhteystietoni ovat muuttuneet. Miten toimin?
Uusi postiosoite ei päivity tietoihin automaattisesti. Kirjaudu sovellukseen ja muuta osoitteesi tai
sähköpostiosoitteesi oikeaksi kohdassa Omat tiedot. Mikäli nimesi muuttuu, lähetä viesti asiakaspalveluun
kohdasta Asiakaspalvelu > Viestit.
Jos käyttäjätunnuksena oleva puhelinnumero ei ole enää käytössäsi, voit kirjautua Aktia Walletiin
verkkopankkitunnuksilla, minkä jälkeen pääset muuttamaan nykyisen puhelinnumerosi
käyttäjätunnukseksi.

1.5 Voinko suojata sovellukseni tunnusluvulla tai jollain muulla tavalla, jotta kukaan
muu ei näe tietojani?
Kyllä. Sovelluksen voi suojata sormenjälkitunnistuksella tai nelinumeroisella pääsykoodilla. Lisäksi
suosittelemme, että suojaat puhelimesi tai tablettisi aina lukitsemalla näytön PIN-koodilla tai kuviolla.
1.6 Olen unohtanut pääsykoodin. Mitä teen?
Jos olet unohtanut pääsykoodin, klikkaa verkkopalvelun (www.aktiawallet.fi) kohtaa "Kirjaudu
verkkopankkitunnuksilla". Voit vaihtaa pääsykoodin verkkopankkitunnuksillasi.
1.7 Miten saan yhteyden asiakaspalveluun?
Maksutarroihin, Nettimaksukorttiin ja opiskelijakorttiin liittyvissä asioissa asiakaspalvelu palvelee sinua
asiakasviesteillä. Voit lähettää viestin asiakaspalveluun sovelluksen valikosta kohdasta ”Asiakaspalvelu” >
”Viestit”. Viestitoiminnallisuus löytyy myös pikalinkkinä ”+” -napin alla. Viestejä voi lähettää myös
verkkopalvelusta tai avoimen lomakkeen kautta osoitteessa www.aktiawallet.fi.
Debit- ja Credit-maksukortteihin liittyvissä asioissa voit soittaa Aktian asiakaspalveluun 010 247 010
(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).
1.8 Mitä teen, jos en pääse sovellukseen?
Varmista Google Playn tai App Storen kautta, että puhelimeesi on asennettu sovelluksen viimeisin versio.
Verkossa saattaa esiintyä tilapäisiä häiriöitä, jotka vaikuttavat sovellukseen. Jos ongelma jatkuu, pyydämme
sinua lähettämään asiasta viestiä verkkopalvelun (www.aktiawallet.fi) kautta.
1.9 Millä kielellä sovellus on?
Sovelluksen kieli on sama kuin puhelimen oletuskieli, jos oletuskieli on suomi tai ruotsi. Jos puhelimen
oletuskieli on jokin muu, sovelluksen kieli on englanti.

2. Debit- ja Credit-maksukortit ja niiden hallinta
2.1 Miten ostotapahtumat näkyvät sovelluksessa?
Korttikohtaiset ostotapahtumasi näet heti, kun avaat sovelluksen. Sovellus näyttää sekä hyväksytyt että
hylätyt ostotapahtumat. Näet korttikohtaiset tapahtumasi erikseen, jos käytössäsi on useampia kortteja.
2.2 En näe kaikkia uusimpia ostoksiani sovelluksessa, onko jotain vikana?
Ei ole. Ostotapahtuman päivittyminen voi kestää yhden tai kaksi päivää, jos ostoa ei ole varmennettu
ostohetkellä.
2.3 Näen ostotapahtuman kahdesti. Onko ostoni veloitettu kahteen kertaan?
Sovellus saattaa näyttää sekä ostotapahtuman katevarauksen että itse ostotapahtuman. Katevaraus
vapautuu, kun osto on mennyt läpi järjestelmässämme.
Huomiothan, että lähimaksuna tehdyt ostotapahtumat saattavat muodostaa 1 euron suuruisia
varmennuksia, jotka vapautuvat samalla tavalla.

Voit molemmissa tapauksissa tarkistaa tilisi oikean tilanteen menemällä verkkopankkiin, jossa nämä
päällekkäisyydet eivät näy.
2.4 Kuinka kortti suljetaan ja kuinka sulku poistetaan?
Suljet kadotetun kortin tilapäisesti ja avaat sulun nopeasti, jos korttisi löytyy. Valitse kortti jota haluat
käsitellä ja paina oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratasta, jolloin pääset valitsemaan toiminnon.
Voit myös ottaa käyttöön aluerajauksen, jonka avulla valitset itse missä korttisi toimii, niin
maantieteellisesti kuin verkossa.
2.5 Miten maantieteellinen aluerajaus eli maarajaus toimii?
Voit rajata korttisi toimimaan vain tietyillä maantieteellisillä alueilla. Kortille kannattaa tehdä
maantieteellinen aluerajaus väärinkäyttöriskin vähentämiseksi.
Jos et matkusta esim. Aasiaan tai Etelä-Amerikkaan, kannattaa kortin käyttö estää näillä alueilla
maarajauksen avulla. Kun alue on harmaana, kyseinen alue on rajattu pois. Suomea ei pysty rajaamaan pois
ja se on aina harmaana. Avaat kortin helposti poistamalla rajauksen.
Huomioithan, että MasterCard PrePaid -kortille ei voida tehdä aluerajauksia.
2.6 Voinko estää verkko-ostosten teon kortillani?
Kyllä. Voit rajata verkko-ostokset pois samalla tavalla kuin maantieteelliset alueet.
2.7 Voiko yhdistelmäkortin Debit- ja Credit-puolet sulkea erikseen?
Ei. Sulku koskee aina koko korttia, vaikka siinä olisi erillinen Debit- ja Credit-puoli.
2.8 Näen saman kortin kahdesti, mistä on kyse?
Kyse saattaa olla siitä että korttisi on uusittu vuosiuusinnassa tai olet tilannut uuden kortin eri nimellä. Voit
piilottaa kortin, jos et halua että se näkyy tuplasti. Kortin piilottaminen onnistuu valikosta kohdasta
”Maksuvälineet” > ”Korttien hallinta”.

3. Wallet-tili
3.1 Mikä Wallet-tili on?
Wallet-tili on tili digitaalisessa lompakossa, jonne voit ladata rahaa verkkopankista tai maksukortilta. Tilille
ladattuja varoja voit käyttää maksamalla tiliin liitetyllä Maksutarralla, Nettimaksukortilla ja/tai
maksuominaisuudellisella opiskelijakortilla.
3.2 Olen XX pankin asiakas, voinko käyttää Aktia Wallet -palvelua?
Kyllä. Aktia Walletiin voi siirtää rahaa kaikista suomalaisista verkkopankeista - ja toisinpäin.
3.3 Maksuvälineeni katosi, mitä teen?
Sulje maksuväline välittömästi, kun huomaat sen kadonneeksi. Sulun voi tehdä sovelluksessa,
verkkopalvelussa (www.aktiawallet.fi) tai soittamalla Aktia Walletin sulkupalveluun (020 429 3939, puhelun

hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min). Kun maksuväline on suljettu, vastuu maksuvälineen
oikeudettomasta käytöstä siirtyy Aktia Rahoitus Oy:lle.
3.4 Rahan lisääminen palveluun
Ennen kuin pääset maksamaan Wallet-tiliin liitetyillä maksuvälineillä, tilillä pitää olla rahaa. Rahan
lisääminen onnistuu sekä sovelluksessa että verkkopalvelussa (www.aktiawallet.fi). Sovelluksessa löydät
pikalinkin ”Lisää rahaa” ”+” -napin alla, jonka jälkeen seuraat helposti ohjeita. Sama toiminto löytyy myös
”Wallet-tili” näkymästä.
Tarjoamme ensimmäisen rahan lisäyksen veloituksetta, minkä jälkeenkin vähintään 50 euron lisääminen
kerralla on maksutonta. Rahan lisäämiseen on kaksi vaihtoehtoa; maksukortti tai verkkopankki.
Voit aina palauttaa Wallet-tilille lisäämäsi rahat veloituksetta suomalaiselle pankkitilillesi. Sovelluksessa
palautus tapahtuu ”Wallet-tili” sivulla toiminnolla ”Palauta rahaa pankkitilille” ja verkkopalvelussa ”Wallettili” sivulla toiminnolla ”Uusi tilisiirto”.
3.4.1

Rahan lisääminen maksukortilta

Voit liittää palveluun suomalaisen maksukorttisi (MasterCard/Visa (Credit/Debit) tai Visa Electron).
Maksukortteja voi halutessaan liittää useampia. Maksukortin pääset liittämään palveluun samalla kun
lisäät kortilta rahaa ensimmäisen kerran. Liittäminen tehdään PayExin ulkoisessa palvelussa, johon
syötät kortin tiedot ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla.
Kortin liittämisen jälkeen voit lisätä rahaa kyseiseltä kortilta verkkopalvelussa (www.aktiawallet.fi) tai
sovelluksessa vaivattomasti yhdellä klikkauksella. Summa siirtyy maksukortilta Wallet-tilillesi
välittömästi.
Voit koska tahansa poistaa palveluun liittämäsi maksukortin sovelluksessa kohdassa Muut >
Tallennetut maksukortit tai verkkopalvelussa kohdasta ”Maksuvälineet” > ”Palveluun liitetyt
maksukortit”.
3.4.2

Rahan lisääminen verkkopankista

Voit lisätä rahaa verkkopankistasi käyttämällä pankkisi maksupainiketta. Sovelluksessa löydät
pikalinkin ”Lisää rahaa” ”+” -napin alla. Syötä summa jonka haluat siirtää, valitse ”Verkkopankista” ja
klikkaa ”Siirrä rahaa”. Valitse pankkisi ja vahvista siirto verkkopankkitunnuksillasi. Kun käytät pankin
maksupainiketta, summa siirtyy tilillesi välittömästi. Sama toiminto löytyy myös ”Wallet-tili”
näkymästä.

4. Maksutarra
4.1 Onko lähimaksaminen Maksutarralla turvallista?
Maksutarran käyttö on turvallisempaa kuin käteinen raha. Päätät itse paljonko siirrät palveluun rahaa, eikä
lähimaksua voi käyttää yli 25 euron kertaostoksiin. Voit itse määritellä päiväkohtaisen käyttörajan jokaiselle
maksutarralle erikseen ja tarvittaessa sulkea maksutarran sovelluksessa, verkkopalvelussa tai soittamalla
sulkupalveluun (24h). Yksittäisen maksuvälineen sulku ei vaikuta Aktia Walletin muihin tuotteisiin tai
palveluihin.

4.2 Maksutarran liittäminen palveluun
Jotta voit käyttää maksutarraasi maksamiseen, sinun pitää liittää maksutarra Wallet-tiliin joko sovelluksessa
tai verkkopalvelussa (www.aktiawallet.fi). Sovelluksessa löydät pikalinkin ”Maksutarra” ”+” -napin alla,
jonka jälkeen valitset ”Liitä”. Verkkopalvelussa valitse ”Maksuvälineet” > ”Liitä maksutarra”. Syötä
maksutarrasta löytyvät ID- ja tarkastusnumerot. Huomioithan, että palveluun liitettävien maksutarrojen
kokonaismäärää on rajoitettu.
4.3 Maksutarralla maksaminen käytännössä
Liitä ensin maksutarra palveluun ja siirrä rahaa tilille. Tämän jälkeen voit käyttää tarraa maksamiseen.
Kun olet kassalla maksamassa, kerro kassahenkilölle että maksat lähimaksulla, vie maksutarra kiinni
maksupäätteeseen ja pidä tarra kiinni maksupäätteessä kunnes maksupääte kertoo maksutapahtuman
onnistuneen. Tämä kestää muutaman sekunnin. Maksutapahtuman jälkeen saat tekstiviestikuitin.
4.4 Maksutarran päiväkohtaisen käyttörajan muuttaminen
Lähimaksamisen turvallisuuden varmistamiseksi jokaisella maksutarralla on päiväkohtainen käyttöraja. Voit
itse määritellä käyttörajan Aktia Wallet -sovelluksessa. Kyseisen maksutarran kohdalla paina oikeassa
yläkulmassa olevaa hammasratasta, jolloin pääset muokkaamaan käyttörajaa ja maksutarran nimeä.
4.5 Maksutarran tilaaminen
Maksutarra on tilattavissa sovelluksesta sekä verkkopalvelusta (www.aktiawallet.fi). Sovelluksessa löydät
pikalinkin ”Maksutarra” ”+” -napin alla, jonka jälkeen valitset ”Tilaa uusi maksutarra”.
Maksutarra toimitetaan sinulle noin 7 arkipäivän kuluttua.
4.6 Maksutarran käytön kustannukset
Emme veloita ostotapahtumien teosta kotimaassa ylimääräisiä kustannuksia tai palkkioita. Ulkomailla
ulkomaisella valuutalla maksettaessa pieni veloitus on mahdollinen.
Aktia Rahoitus ei vastaa Maksunsaajan tai muun kolmannen osapuolen mahdollisesti perimistä
palvelumaksuista tai palkkioista.
4.7 Maksutarran sulkeminen
Suljet maksutarran helposti Aktia Wallet -sovelluksen tai verkkopalvelun (www.aktiawallet.fi) kautta.
Sovelluksessa kyseisen maksutarran kohdalla paina oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratasta ja valitse
”Sulje maksutarra”. Maksutarra lakkaa toimimasta välittömästi, eikä sitä voi enää avata uudelleen.
Voit myös sulkea maksutarran soittamalla sulkupalveluun, joka on avoinna 24h vuorokaudessa. 020 429
3939 (puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).

5. Nettimaksukortti
5.1 Miten nettimaksukortin saa käyttöön?
Luo nettimaksukortti joko sovelluksessa tai verkkopalvelussa (www.aktiawallet.fi). Sovelluksessa löydät
pikalinkin ”Nettimaksukortti” ”+” -napin alla. Määritä tämän jälkeen nettimaksukortin nimi, kortin
voimassaoloaika (2 – 24 kk) sekä käyttöraja ja paina ”Ota kortti käyttöön”. Voit muuttaa kortin nimeä ja
käyttörajaa myöhemmin. Kun luodaan ensimmäinen nettimaksukortti, astuu voimaan
nettimaksukorttipalvelu.
5.2 Missä nettimaksukorttia voi käyttää?
Nettimaksukorttia voi käyttää kaikissa verkkokaupoissa ja -palveluissa, jotka hyväksyvät MasterCard kortteja. On kuitenkin mahdollista, että kauppa kieltäytyy vastaanottamasta maksutapahtumaa perustuen
omaan riskienhallintaan. Ota tällöin yhteyttä suoraan kauppiaaseen.
Kotimaiset pelisivustot eivät hyväksy maksutavaksi luottokorttia. Osa ulkomaalaisista toimijoista on myös
rajoittanut luottokorttien käyttöä palvelussaan. Mikäli käyttämäsi pelisivusto hyväksyy maksutavaksi
MasterCardin mutta ei nettimaksukorttiasi, ota yhteyttä pelisivustoon ylläpitäjään.
Emme suosittele nettimaksukorttia maksutavaksi ostoissa, joissa pitää esittää fyysinen luottokortti, esim.
autovuokraamot, hotellivaraukset tai lentoyhtiöt, jotka usein vaativat nähdäkseen maksukortin.
5.3 Kuinka nettimaksukorttia käytetään ostoissa?
Nettimaksukorttia käytetään verkko-ostoissa samoin kuin tavallistakin muovista luottokorttia edellyttäen
kuitenkin, että Wallet-tilillä on varoja tehtävän ostoksen verran. Nettimaksukortti on ns. PrePaid maksukortti, eikä kortilla ole luottoa.
Kortin numero ja voimassaoloaika syötetään verkkokaupassa niille tarkoitettuihin kohtiin.
Nettimaksukortille tulee luontivaiheessa CVC eli turvakoodi, vastaavasti kun muovisissa korteissa kortin
kääntöpuolella. Turvakoodi löytyy nettimaksukortin tiedoista.
5.4 Nettimaksukortin ja luottokortin erot
Nettimaksukortti on ns. virtuaalinen kortti, eli et saa muovista korttia postitse kotiisi. Korttisi tiedot löytyvät
vain Aktia Wallet -palvelusta. Nettimaksukortti toimii ns. PrePaid -periaatteella ja käyttää Wallet-tiliä. Tämä
tarkoittaa sitä, että Wallet-tilillä pitää olla saldoa oston verran, jotta tapahtuma onnistuu. Pelkkä luotu
nettimaksukortti ei riitä, koska kortissa ei ole luottoa. Jos tilillä ei ole saldoa, osto ei onnistu.
5.5 Nettimaksukortin käytöstä aiheutuvat veloitukset
Kun luodaan ensimmäinen nettimaksukortti, astuu voimaan nettimaksukorttipalvelu, josta veloitetaan
hinnaston mukainen maksu. Palvelun kuukausimaksu on sama riippumatta siitä, kuinka monta aktiivista
nettimaksukorttia sinulla on.
Jos nettimaksukorttipalvelu suljetaan kesken laskutuskauden ja luot uuden nettimaksukortin heti tämän
jälkeen, nettimaksukorttipalvelusta veloitetaan laskutuskaudella kahdesti.
Huomioithan, että kauppiaat voivat halutessaan tehdä lisäveloituksia luottokortin käytöstä.

5.6 Nettimaksukortin ja -palvelun sulkeminen
Nettimaksukortin voi sulkea joko sovelluksessa tai verkkopalvelussa (www.aktiawallet.fi). Sovelluksessa
kyseisen nettimaksukortin kohdalla paina oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratasta ja valitse ”Sulje
nettimaksukortti”. Nettimaksukortti lakkaa toimimasta välittömästi, eikä korttia voi enää sulkemisen
jälkeen avata uudelleen.
Nettimaksukorttipalvelu on suljettava erikseen. Palvelu suljetaan sovelluksessa valitsemalla vasemman
yläkulman valikosta ”Maksuvälineet” > ”Nettimaksukortit” > ”Lopeta nettimaksukortit”. Palvelun
lopettaminen sulkee myös kaikki nettimaksukortit.
5.7 Nettimaksukortin muokkaus
Nettimaksukortin käyttörajaa on mahdollista muokata sovelluksessa nettimaksukortin asetuksissa sekä
verkkopalvelussa (www.aktiawallet.fi) kohdassa ”Maksuvälineet”. Käyttörajan muokkaus on maksuton.
Käyttörajan muokkauksia on kahdenlaisia:


Käyttörajan muutos: Nettimaksukortille valitaan uusi käyttöraja. Sovelluksessa kyseisen
nettimaksukortin kohdalla paina oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratasta ja muokkaa
käyttörajaa.



Käyttörajan nollaus: Kortin siihenastinen käyttö nollataan, jolloin kortin täysi käyttöraja on taas
käytettävissä. Sovelluksessa kyseisen nettimaksukortin kohdalla paina oikeassa yläkulmassa olevaa
hammasratasta ja valitse ”Nollaa käyttö”.

Muutos vahvistetaan palvelun pääsykoodilla. Muokkaus tulee voimaan välittömästi ja vaikuttaa kaikkiin
seuraaviin korttimaksuihin. Nettimaksukortin rajojen muokkaus ei vaikuta kortin muihin ominaisuuksiin
(kuten voimassaoloaikaan, korttinumeroon tai kortilla tehtyjen ostosten tilitapahtumiin).
Nettimaksukortin nimeä voi myös muuttaa, mutta voimassaoloaika ei ole muutettavissa.
5.8 Osto nettimaksukortilla ei onnistu vaikka kauppa hyväksyy MasterCard -kortteja
Jos maksu ei onnistu, tarkasta ensimmäiseksi seuraavat asiat:


Olethan valinnut maksutavaksi MasterCard?



Onhan sinulla tilillä saldoa oston ja 1 euron varmennuksen verran? Jos tilillä on tarkalleen oston
verran rahaa, maksu voi tulla hylätyksi, koska varmennus vähentää käytettävissä olevaa saldoa.



Eihän nettimaksukorttisi käyttöraja ole täyttynyt? Olet korttia luodessasi määrittänyt kortillesi
euromääräisen summan, jonka verran korttia voi kaikki sillä tehdyt ostokset yhteenlaskettuna
käyttää (kumulatiivisesti). Voit nollata käyttörajan jos siihen on tarvetta.



Onhan Nettimaksukortti voimassa? Korttia luodessasi olet määrittänyt kortillesi voimassaoloajan.
Voimassaoloaikaa ei voi muuttaa. Voit luoda uuden kortin jos voimassaoloaika on umpeutunut.



Olethan varmasti syöttänyt kortin numeron sekä CVC:n oikein?

On mahdollista, että vaikka kauppias ilmoittaa hyväksyvänsä MasterCardin ja edellä mainitut tiedot ovat
kunnossa, osto ei kuitenkaan onnistu. Tällöin kyse on kauppiaan luomista omista riskienhallintaprosesseista, ja kauppias voi kieltäytyä ottamasta nettimaksukorttia maksuvälineenä vastaan. Ota tällöin
yhteyttä kauppiaaseen.

