
1. Hvorfor får jeg BankID-godkjenning på alle mine Vipps-betalinger? 

På grunn av en lovendring som trer i kraft fra og med 1.1.2021, må Vipps endre måten 
vi prosesserer betalinger på. Den nye lovgivningen krever at betalinger på nett med 
betalingskort skal godkjennes med BankID.  

 

Dette fører til at MasterCard-transaksjoner krever BankID-godkjenning i de fleste 
tilfeller. VISA-betalingskort fra enkelte banker krever også at du godkjenne betalingene 
med BankID. 

 

Vipps jobber med å løse opp i disse begrensningene slik at man kan godkjenne 
Vipps-betalinger uten ytterlig godkjenning ut over Biometri eller PIN. De aller fleste 
brukerne våre får en slik brukeropplevelse, akkurat slik som de er vant med når de 
handler på nett med Vipps i dag. 

 
 

2. Hvorfor kan jeg ikke vippse med betalingskortet mitt hos enkelte nettbutikker og 
brukersteder? 

På grunn av en lovendring som trer i kraft fra og med 1.1.2021, må Vipps endre måten 
vi prosesserer betalinger på. Noen banker og betalingstilbydere (PSP-er) støtter ikke 
denne nye metoden fullt ut ennå. Derfor kan enkelte betalingskort ikke brukes hos alle 
brukersteder.  

Det er tre hovedgrunner til at dette skjer: 

• Banken som har utstedt betalingskortet støtter ikke den nye måte Vipps prosesserer 
betalinger på. 

• Brukerstedet får Vipps-betalinger gjennom en tredjeparts betalingstilbyder (PSP) som 
ikke fullt ut støtter Vipps sin nye måte å prosessere betalinger på. 

• Brukerstedet har ikke lov til å akseptere kredittkort 
 
 

3. Hvilke banker støtter ikke tokeniserte kort og hva betyr det? 

Cirka 8 prosent av kortene i Vipps støtter ikke tokenisering, men dette kommer til å 
synke gradvis utover 2021. 

  
Hos brukersteder på direkteintegrasjon vil transaksjoner med disse kortene kreve 
BankID uavhengig om det er VISA eller MasterCard som brukes. 

 
På pass-through transaksjoner fungerer det med BankID i noen tilfeller, men i andre 
tilfeller feiler transaksjonen og brukeren får beskjed om at kortet ditt ikke kan brukes 
der.  

 
Dette er bankene det gjelder: 

• Sparebanken Møre  
• Sparebanken Øst 



• KLP 
• Cultura Bank 
• Landkreditt 
• Helgeland sparebank 
• Nordea Direct 
• Ungdomskort fra DNB samt noen få andre kort fra DNB 

 

4. Når blir det mulig å godkjenne Mastercard- betalinger i Vipps uten BankID slik at 
det fungerer på samme måte som Visa? 

MasterCard håper at det er på plass i løpet av første halvdel av 2021, men da det er 
en teknisk krevende prosess kan vi ikke love en fast tid for når dette er løst ennå.  

 

5. Hva gjør jeg hvis jeg ikke får betalt med Vipps hos brukerstedet? 

Dersom du har et annet kort eller kort fra en annen bank så kan du prøve å bruke det i 
stedet. Hvis det ikke går, kan du prøve å betale direkte hos brukerstedet. 

6. Hva gjør jeg hvis jeg ikke har BankID tilgjengelig og betalingen må godkjennes? 

Dersom betalingen krever BankID og du ikke har det tilgjengelig må du dessverre 
prøve igjen når du har det.   

7. Hvorfor fungerer det med Apple Pay/Google Pay og ikke Vipps? 

Hvordan de ulike betalingsaktørene har løst dette er ulikt, og Apple/Google kan ha 
inngått andre avtaler som vi dessverre ikke har informasjon om. Da må du kontakte 
din bank og spørre dem.  

8. Hvorfor må jeg ikke bruke BankID på vennebetaling? 

De aller fleste bruker konto når de gjør vennebetaling, og det er ikke omfattet av de 
nye lovendringene. En del av brukerne må godkjenne vennebetaling fra kort med 
BankID fordi banken eller kortet ikke støtter måte vi prosesserer betalinger på.  

9. Hvorfor må jeg ikke inn med BankID på alle typer betalinger? 

Det er avhengig av hvilket brukersted det er og for noen brukere er det avhengig av 
summen på betalingen. I noen tilfeller kan man gjennomføre et visst antall betalinger 
for lavere summer uten at man må bruke BankID.  

10. Hvorfor får jeg ikke lagt inn nye faste betalinger? 

Nye lovkrav for kortbetaling på nett gjør at Vipps nå bytter driftsleverandør. I 
overgangsperioden mellom nye systemer vil det være noen små problemer for de 
som legger inn et nytt betalingskort i Vipps mellom 21. Desember 2020 og i starten av 
Januar 2021 - som kun påvirker faste betalinger. Det betyr at dersom en bruker 
legger inn et nytt kort i denne perioden kan de ikke:  



• Opprette en ny fast betaling med det nye kortet  
• Oppdatere betalingskilden på en eksisterende avtale med det nye kortet   

Dette gjelder en liten andel av brukerne våre, og vil løse seg så fort vi er over på nytt 
system. Alle eksisterende kort i appen vil fungere som normalt på faste betalinger. Vi 
er lei oss for at det skaper problemer akkurat nå, men det er dessverre ikke noen 
annen måte vi får løst overgangen på 

 

11. Hvorfor får jeg ulik brukeropplevelse avhengig av hvilket kort jeg bruker? 

På grunn av en lovendring som trer i kraft fra og med 1.1.2021, er Vipps nødt til å 
endre måten vi prosesserer betalinger på. Noen banker og betalingstilbydere (PSP-er) 
støtter ikke denne nye metoden fullt ut enda. Derfor kan ikke enkelte betalingskort 
brukes hos alle brukersteder, og noen betalinger vil kreve BankID når du handler på 
nett.  

Det er tre hovedgrunner til at dette skjer: 

• Banken som har utstedt betalingskortet støtter ikke den nye måten Vipps prosesserer 
betalinger på. 

• Brukerstedet får Vipps-betalinger gjennom en tredjeparts betalingstilbyder (PSP) som 
ikke fullt ut støtter Vipps sin nye måte å prosessere betalinger på. 

• Brukerstedet har ikke lov til å akseptere kredittkort 

 

 

 

 


