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Socialförvaltningen, Vård och omsorg 
 
 

Instruktion för att kunna genomföra inköp via ICAs 
internethandel med ICA betalkort 

 

För att kunna handla på ICA internhandel behövs: 

1. Ett ICA kort med betalfunktion och tillhörande kod  

2. Pengar insatta i förväg på ditt ICA kort varje månad/vecka 

3. Konto/inlogg på ica.se  

4. En e-post där orderbekräftelse samt kvitto skickas. 

 

1. ICA kort med betalfunktion och kod 

 

ICAs betalkort med betalfunktion ska ha ett kortnummer på framsidan och en CVC kod 

på baksidan för att kunna användas för inköp på ica.se. Du behöver även en sexsiffrig 

kod för kortet. 

        
 

a) Behöver du uppdatera ditt kort? 

Om kortet är utgivet innan 2012 saknas det en CVC kod. Ett nytt kort behöver då 

beställas. Detta görs på ICA:s kortavdelningen, via telefon 033 - 47 47 90, 

alternativ 1 i talsvaret. 

 

b) Behöver du en ny kod? 
En ny sexsiffrig kortkod kan beställa via ICAs kortavdelning på telefon 033 - 47 

47 90, alternativ 1 i talsvaret 

 

c) Har du inget ICA kort med betalfunktion? 

Ett helt nytt ICA kort beställs via ica.se. För att kunna beställa ett nytt kort 

behövs ett personnummer samt en engångskod.  Denna engångskod går att få i 

kassan på ICA Supermarket. Det går bra för ett ombud att hämta ut kod.  

Visa legitimation och säg att du vill påbörja en ansökan om ett ICA kort med 

betalkort och behöver en engångskod.  
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När engångskod är uthämtad går det att fortsätta att ansökan på ICAs hemsida 

https://www.icabanken.se/kort-och-betala/ica-kort-med-betalfunktion/ 

 

Kortet kommer hemskickat till angiven adress.  

2. Pengar insatta på ditt Ica kort 
 

Det går att kan sätta in pengar på ett ICA kort på tre olika sätt. Vi rekommenderar att 
överföra en summa varje månad via autogiro. 

• Inbetalning via bankgiro genom att ange 
Betalningsmottagare: ICA Banken AB 
Bankgironummer: 204-3727 
OCR: Ditt kontonummer, 9 siffror. Lägg till siffran 18 på slutet. 
 

• Autogiro varje månad 
Överför ett stående belopp varje månad på ditt ICA-kort via autogiro.  
 
Anmäl autogiro via denna blankett. https://www.ica.se/filer/ica-
kort/stammis/ag-blankett-ikk-1.pdf/ (finns även som bilaga till denna 
instruktion) 
 
Blanketten skickas in till angiven betalningsmottagare som står på blanketten.  
 

• Sätta in pengar/kontanter direkt i kassan på ICA 

I kassan på ICA Supermarket går det att sätta in kontanter på ett ICA betalkort. 

Ta med bankkortet och tillhörande kod.  

 

https://www.icabanken.se/kundservice/fragor-och-svar/insattning-och-

uttag/hur-satter-jag-in-pengar-pa-ica-kortet/ 

3. Konto/inlogg på ica.se  

För att kunna genomföra en beställning samt ta del av stammispriser och andra förmåner 
behöver man vara inloggad på ica.se.  
 
Med ICA betalkort kommer en sexsiffrig kod. För att logga in på ica.se anger du ditt 
personnummer och din sexsiffriga kod. 
 
Om du har glömt bort ditt lösenord kan du beställa ett nytt som kommer till angiven e-
postadress. https://www.ica.se/inloggning/jag-vet-inte-vad-jag-har-for-losenord/ 
 

Eller ringa till ICAs kortavdelning på telefon 033 – 47 47 90, alternativ 1 i talsvaret. 

4. En e-post där orderbekräftelse samt kvitto skickas. 
 

När du handlar på ica.se kommer en beställningsbekräftelse och ditt kvitto digitalt. Du 
behöver registrera en e-postadress dit dessa kan skickas. Har du ingen e-postadress så kan 
du ange en anhörig eller god mans adress efter överenskommelse.  
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