Sådan designer du din forside
1.

2.
Rul helt ned i bunden
af forsiden og tryk på
“Ret”

4.

Brug de 3 streger (hold
nede og slip) for at
flytte konti eller det
røde ikon for at slette
konti/kort fra forsiden

3.
Tryk på plus-ikonet, for
at tilføje et element,
som du tidligere har
slettet fra din forside
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Husk at trykke på
gem, når du er
færdig

Ved du? at du hurtigst kommer igennem til os, hvis du

Kontakt os via mobilbanken
1.

Tryk på
“kontakt os”

ringer via mobilbanken

2.
Tryk på enten “chat”
eller “ring” alt efter,
hvordan du ønsker at
kontakte os.

Uanset om du ringer
eller chatter med os,
sikrer vi altid en
fortrolig samtale
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Side 1 af 2

Sådan betaler du en regning
1.

2.
Tryk på “Scan regning”

Hold kameraet over regningen,
for at scanne indbetalings ID

3.

4.

5.
6.
7.
8.
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Vælg hvilken konto,
regningen skal betales
fra

Dette felt bliver
automatisk udfyldt
Indtast beløb
Skriv tekst til eget
kontoudskrift
Vælg betalingsdag og
gentagelse
Tryk på “fortsæt”

Side 2 af 2

Sådan betaler du en regning
9.

Tryk på
“godkend 1
valgt betaling”

10.

Skriv
adgangskode
og tryk på
“næste”, for at
godkende
regningen med
NemID

4

Confidential

Sådan overfører du penge mellem egne konti
1.

2.

Tryk på “overførsel
egne konti”

3.

Vælg den konto, du vil
overføre fra
Vælg den konto, du til
overføre til

4.
Indtast beløb

5.

Skriv evt. tekst til
afsender og modtager

6.

7.
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Vælg
betalingsdag og
evt. gentagelse
Tryk på “godkend
overførsel” for at
gennemføre

Overfør til andre
1.

8.

Tryk på “Betal”

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Vælg den konto, du vil
betale fra
Vælg den konto, du vil
betale til
Indtast beløb
Skriv tekst til eget
kontoudskrift
Vælg betalingsdag,
og om overførslen
skal gentages sig

Tryk på “fortsæt”
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Tryk på “godkend 1 valgt
betaling”, for
gennemføre med NemID

Ved du? at du også kan logge ind med TouchID og

Log ind på mobilbank med NemID
1.

Tryk på “log på med
NemID”

2.

FaceID – tryk på “skift sikkerhedsløsning”

3.

Skriv dit bruger-id
og adgangskode

4.
Tryk på “næste”
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Tryk på “send” for at
godkende med NemID
nøgleapp

