


Netbank - introduktion
Dette modul er en guide til at bruge netbank generelt.                    
I modulet vises Log på netbank hos 5 store banker, samt to 
vejledningsvideoer fra Danske Bank.

Deltagerforudsætninger - du skal:

• Kunne bruge en PC / Tablet / Ipad 
på begynderniveau

• Have en internetforbindelse 

• Have et NemID nøglekort og evt.                                        
en netbank-aftale med din bank.

I det følgende vil 
du få vejledning 
via røde bokse 
som denne her.



Om netbank
Stort set alle banker tilbyder i dag brugen af 
netbank, som en digital hjælp til at håndtere 
betaling af regninger, overførsler mellem forskellige 
konti, samt kontakt med din bankrådgiver mv. 

Netbank er en sikker løsning, da der anvendes 
digital signatur/NemID for at logge på din netbank. 
Du skal derfor ikke være nervøs for at bruge din 
netbank. Samtidig kan du spare de høje gebyrer der 
kræves ved betaling på fx posthus eller i din bank.



Danske Bank - Log på netbank

Log på Netbank her



Nordea - Log på netbank

Log på Netbank her



Jyske Bank - Log på netbank

Log på Netbank her



Sydbank - Log på netbank

Log på Netbank her



Djurslands Bank - Log på netbank

Log på Netbank her



Danske Netbank - Kom godt i gang

På Danske Banks 
hjemmeside kan du 
øverst se en menulinje, 
her kan du fx vælge   
”Find hjælp” til diverse 
funktioner bl.a. Netbank 
- her kan du også finde 
små videoer, der viser 
funktionerne. Der er 
også et søgefelt, hvor du 
kan taste emner ind og 
derefter trykke ”Søg”.



Netbank - funktioner

Når du klikker på de 
forskellige emner nederst 
på siden, åbner et nyt 
vindue, hvor du får 
yderligere oplysninger    
og valgmuligheder.



Log på Netbank - Demo videoer

Her kan du bl.a. 
logge direkte på 
Netbank.

Nedenfor kan du få vist   
demo videoer af funktioner    
i Netbank, bl.a. en video 
med hvad du skal bruge, når 
du logger på Netbank første 
gang. Tryk på blå pil.



Netbank - Log in med NemID

Den anden demo video 
viser hvordan du logger på 
Netbank med dit NemID 
nøglekort - Tryk på blå pil.
Flere andre banker har 
lignende demo videoer 
eller vejledninger til 
hvordan du bruger NemID 
og Netbank.



Netbank

Du kan altid vende 
tilbage til forsiden ved at 
trykke på  Danske Bank

ikonet - de fleste andre 
banker og sparekassers 
hjemmesider fungerer 
på tilsvarende måde.

Danske



Tak for din indsats og god fornøjelse med din Netbank!


