Kom godt i gang med Netbank
– NemID
Med dit NemId er du klar til at komme på
Netbank. NemID består af et bruger-id, en
adgangskode og et nøglekort.

Første gang du logger på Netbank med NemID,
skal du bruge den midlertidige adgangskode, som
du har fået tilsendt.
Bruger du allerede NemID i en anden bank, skal
du bruge din eksisterende adgangskode til at logge
på Netbank.

Log på
Gå ind på nordea.dk/netbank.

•
•
•

Vælg Log på øverst på siden.
Klik på Netbank.
Klik på fanebladet NemID.

1. Her skriver du dit cpr-nr. eller NemID
nummer. Er det første gang du skal logge
på, skal du bruge NemID-nr.
2. Indtast den midlertidige adgangskode
3. Klik på Næste.

4. Skriv din egen selvvalgte adgangskode
5. Gentag denne kode
6. Klik på Næste.
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7. 	Ønsker du at oprette dit eget selvvalgte
bruger-id, skriver du det her og klikker på
Næste nederst på siden.
8. 	Ønsker du ikke at oprette et selvvalgt
bruger-id, klikker du på Næste.
9. 	Vælg her, om du ønsker at tilknytte digital
signatur til dit NemID.
10. Klik på Næste.
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11. Indtast nøglen fra dit nøglekort.
12. Klik på Log på.
13. Dit NemID er nu oprettet. Klik på Ok for at
komme til forsiden af din Netbank.
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Log på fremover

Har du brug for hjælp

Fremover skal du logge på med dit NemID. Den
midlertidige adgangskode skal du ikke bruge mere.

• Ring til Hotline på 70 33 60 60
mandag – torsdag kl. 9 – 22,
fredag kl. 9 – 20 og
i weekenden kl. 10 – 20
• Send en e-mail til telefonbanken@nordea.dk
• Ring til telefonbanken på 70 33 33 33

Demo af forsiden i Netbank

1. Klik her, hvis du vil overføre penge til en anden konto i Danmark
2. Klik her, hvis du vil betale en regning
3. Klik her, hvis du vil overføre penge til udlandet
4. Klik her, hvis du vil tilmelde dig e-hverdag

Sådan ser siden ud når du vil overføre penge til en anden konto i Danmark

Fra konto
Til konto
Besked til
modtager
Beløb

Vælg ”Send”: Overførslen sendes til godkendelse, eller
Vælg ”Næste overførsel”: Hvis du vil lave flere overførsler på en gang.

Sådan ser siden ud når du vil betale en regning

Kortart
Fra konto
Betalingsinformation
Besked til modtager
Beløb
Dato

Vælg ”Send”: Overførslen sendes til godkendelse, eller
Vælg ”Næste overførsel”: Hvis du vil lave flere overførsler på en gang.

Sådan ser siden ud når du vil overføre penge til udlandet

Fra konto

Kontaktperson
Kontaktinformation
IBAN

Modtagerinformation

BIC (SWIFT)

Valuta
Beløb

Dato

Omkostninger

Læs mere på nordea.dk/betalingudland

Få mere ud af Netbank
e-hverdag

Du kan tilmelde dig e-hverdag i Netbank og spare
penge på en række serviceydelser.
• Klik på menupunktet Spar papir & penge
• Klik på menupunktet e-hverdag
Tryk på knappen Tilmeld
• Læs betingelserne og tryk på knappen Accepter
• Indtast din adgangskode og tryk på knappen Godkend
• Du er nu tilmeldt e-hverdag
Læs mere om e-hverdag på
nordea.dk/e-hverdag.

Online Investering

Er du også tilmeldt Online Investering, kan du
logge på direkte fra Netbank.
• Klik på fanebladet Opsparing og investering
• Klik på menupunktet Online investering

Du kan vælge, hvilke konti du ønsker at se på forsiden
af din Netbank og give dine konti andre kendenavne.
• Klik på fanebladet Indstillinger
• Klik på menupunktet Design min Netbank
• Klik på menupunktet Ret min forside
• Foretag dine rettelser og tryk på knappen Gem.
Du kan få tilsendt en sms med din saldo på bestemte
tidspunkter eller når din saldo når et vist beløb.
• Klik på menupunktet SMS
• Klik på menupunktet Bestil SMS med saldo
• Se om det oplyste mobilnummer er rigtigt
• Er det ikke rigtigt, kan du klikke på linket
Ret mobilnr. og rette nummeret til
• Har du ikke oplyst dit mobilnummer, kan du tilføje
det ved at klikke på linket Ret mobilnr.
• Vælg enten Interval SMS (så får du tilsendt en sms
med saldoen på din konto, så ofte du har valgt det)
• Eller vælg Over/under SMS (så får du tilsendt en
sms, når saldoen på din konto når det valgte beløb)
• Når du har valgt, hvilken type sms-service du vil
have, så tryk på knappen Gem
• Du er nu tilmeldt sms med saldo.

Gode råd om sikkerhed
• Brug en sikkerhedspakke med firewall og
anti-virusprogram og sørg for at det opdateres
automatisk
• Anvend opdaterede versioner af dit styre-system,
din web-browser og dit mail-program.
• Slå automatisk opdatering til
• Vær ekstra opmærksom, når du åbner mails med
vedhæftede filer. De kan indeholde virus. Pas især
på filer med underlige eller lokkende navne, også
hvis de kommer fra nogen, du kender
Læs mere på nordea.dk/sikkerhed.

Skræddersy din Netbank

Du kan vælge de konti, du ønsker som foretrukne
konti, når du skal betale regninger, overføre penge
eller vil se forskellige oversigter.
• Klik på fanebladet Indstillinger
• Klik på menupunktet Design min Netbank
• Klik på menupunktet Foretrukne konti
• Foretag dine rettelser og tryk på knappen Send.

Har du brug for hjælp
• Send en mail til telefonbanken@nordea.dk
• Ring til telefonbanken på 70 33 33 33.
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