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DASHBOARD
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Det første, du ser, når du 
logger ind i mobilbanken, 
er et dashboard. Øverst 
ser du dine tre valgte 
forsidekonti. 

De aflange kort indeholder 
notifikationer. Det er korte 
beskeder, som benyttes, 
når der skal gøres 
opmærksom på fx en 
ændring, der er relevant 
for dig.

En anden slags 
notifikation er denne, der 
dækker hele skærmen. 
Den kan bruges til vigtige 
beskeder og 
salgsbudskaber. Den vises 
kun én gang

Du har mulighed for at 
ændre på modulerne på 
dashboardet. Her kan du fx 
tilføje konti fra andre 
banker.



DASHBOARD: VÆLG KONTI
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Klikker du på blyanten i 
øverste højre hjørne, kan 
du se din forsidekonti og 
du kan ændre på 
rækkefølgen af dem ved at 
trække dem op og ned.

Du vælger, hvilken konto 
du vil se på forsiden ved at 
klikke på ‘bruger’ i øverste 
venstre hjørne af 
dashboardet. 



DASHBOARD: GENVEJE

5

På dashboardet ser du 
også dine genveje. De 
opdateres løbende alt 
efter, hvad du oftest 
foretager dig i 
mobilbanken. Genveje kan 
fx være til konti, du ofte 
overfører til.



DASHBOARD: KORTLOMME
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Helt nederst på 
dashboardet ligger en 
’lomme’ med kort. Hvis du 
hiver op i kortene, vil du 
kunne se dine 
betalingskort øverst. 

Her kan du se kortdetaljer 
samt se pinkode under 
handlinger

Det næste kort er 
forbeholdt 
salgsbudskaber, mens det 
tredje kort er en genvej til 
at tilføje konti fra andre 
nordiske banker. 



DASHBOARD: KONTAKT BANKEN
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Fra dashboardet kan du 
kontakte din bank direkte. 



BETAL & OVERFØR
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Den lille cirkel nede i højre 
hjørne følger dig rundt i 
hele mobilbanken. 

Hvis du klikker på den, 
kommer du til 
betalingssiden, hvor du 
nemt og hurtigt kan 
overføre penge. 

I det nye flow vælger du 
først overførselstype: 
overfør, indbetalingskort 
eller udland.

One time password (OTP)

• Når du laver en ekstern overførsel, vil du 
modtage en SMS med en engangskode, 
som du skal indtaste i feltet, som kommer 
frem. Dette er en ekstra sikkerhed ved 
eksterne overførsler. 

• Det kræver, at du på forhånd har sat en 
OTP-grænse.



BETAL & OVERFØR : KONTOOVERFØRSEL
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Dernæst kan du vælge at 
indtaste et kontonummer 
(som du kan gemme, så 
modtageren fremover 
gemmes under ‘Gemte 
konti’).

Du kan også vælge ‘Egne 
konti’ eller ‘Gemte konti’, 
som er de modtagere, du 
allerede har gemt. 

Herefter kan du vælge 
dato, tilføje besked og 
vælg godkend.

Vælg hvilken konto, som 
der skal overføres fra.



BETAL & OVERFØR: INDBETALINGSKORT
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Herefter kan du vælge 
mellem selv at udfylde 
modtager eller ‘gemte 
modtagere’. 

Vælg nu dato, tilføj tekst 
eller gem betalingen til 
senere. 

Hvis du skal indbetale et 
indbetalingskort, vælger 
du den midterste fane.



BETAL & OVERFØR: UDLANDSOVERFØRSEL
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Du skal indtaste 
modtagerens 
IBAN/kontonummer.

Vælge herefter dato og 
omkostningsfordeling 
samt udfylde 
modtagerinformation og 
besked til modtager. 

Hvis du foretager en 
udlandsoverførsel, skal du 
vælge ‘Udland’. Dernæst 
skal du udfylde beløb og 
konto.



BETALING: GEM BETALING
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Du kan vælge at godkende 
din betaling med det 
samme,

Eller du kan gemme 
betalingen til senere. På 
den måde kan du gemme 
en masse betalinger for så 
blot at godkende dem til  
sidst. 



BIOMETRI
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Det er nu muligt at signere 
bl.a. en betaling med 
biometri (Face ID eller 
fingeraftryk)  

Slå biometri til under ‘Indstillinger’

• Se side 34



MIN ØKONOMI
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Hvis du klikker på ikonet 
med tegnebogen på dit 
dashboard, kommer du til 
et fuldt overblik over alle 
dine konti opdelt efter 
aftaler.



MIN ØKONOMI: KONTODETALJER
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Ved at klikke ind på en 
konto, vil du kunne se 
transaktioner, fremtidige 
betalinger, kontodetaljer 
og -vilkår og betalingskort 
tilknyttet til kontoen.

Klik på infoikonet i øverste 
højre hjørne for at se 
kontodetaljer og vilkår.

Klik på blyanten til højre 
for kontonavnet for at 
ændre navnet på din konto



MIN ØKONOMI: KONTOBEVÆGELSER 
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Klik på en konto for at se 
bevægelser

Klik på en transaktion for 
at se detaljer

Klik på ‘Vis fremtidige’ for 
at se fremtidige betalinger



MIN ØKONOMI: BOLIG
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Klik på tegnebogen og 
derefter Bolig, hvor du får 
vist dine totalkreditlån

Du kan klikke dig videre til 
Mit Hjem, som giver dig 
det fulde overblik over din 
bolig, dine totalreditlån og 
boligmarkedet nær dig.

Det er kun relevant for 
PI’er, som udsteder 
Totalkreditlån. Knappen 
skal aktiveres lokalt. 



MIN ØKONOMI: KONTI I ANDRE NORDISKE BANKER 

18

Nederst i dit kontooverblik 
har du mulighed for at 
tilføje dine konti fra andre 
nordiske banker. 

Her kan du vælge land og 
derefter tilføje de konti du 
har i den ønskede bank.

Under dine konti fra andre 
banker finder du knappen 
’Opdater’, hvor du kan 
trykke for at opdatere 
oplysningerne.



ACTIONCENTER 
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Hvis du klikker på ikonet 
med klokken, kommer du 
til ‘Actioncentret’

Actioncentrets forside er 
delt op fire kategorier. Her 
har vi samlet alt det, der 
kræver din handling. Du vil 
derfor kunne se 
notifikationer på klokken, 
hvis du har nye beskeder 
fra din rådgiver, betalinger 
til godkendelse eller 
dokumenter, der skal 
underskrives.

På ’Skift’-knappen oppe i 
venstre hjørne kan du 
skifte mellem bruger, hvis 
du har flere.



ACTIONCENTER: BESKEDER (SIKKER KOMMUNIKATION) 
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I ‘Beskeder’ har du 
mulighed for at skrive til 
din rådgiver via en sikker 
linje

Start en samtale med din 
rågiver ved trykke på ‘Ny 
besked’ øverst i højre 
hjørne 

Samtalen fungerer som en 
tråd, hvor du kan se 
historikken (som du 
kender det fra andre 
chatfunktioner)



ACTIONCENTER: BETALINGER
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Under ‘Betalinger’ i 
Actioncentret kan du se 
fremtidige betalinger, der 
kræver godkendelse

Vælg de betalinger, du vil 
godkende. Klik på 
knappen ‘Vælg alle’, hvis 
du vil godkende alle 
betalinger på én gang

Godkend dine valgte 
betalinger ved at klikke på 
‘Godkend valgte’



ACTIONCENTER: DOKUMENTER
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Under ‘Dokumenter’ i 
Actioncentret kan du se 
dokumenter, der ligger klar 
til din underskrift

Vælg de dokumenter, du 
vil underskrive. Klik på 
knappen ‘Vælg alle’, hvis 
du vil underskrive alle 
dokumenter på én gang

Underskriv dine valgte 
dokumenter ved at klikke 
på ‘Underskriv’



INVESTERING
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Investeringsuniverset 
indeholder lige nu depoter 
i toppen af siden, 

markeder (lige nu de 
danske og svenske),

mens bunden indeholder 
nyheder & 
pressemeddelelser samt 
kalender



INVESTERING - DEPOT
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Under hvert depot ses 
‘Værdipapirer’,

‘Ordrer’ og ‘Transaktioner’



INVESTERING - MARKED
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Ved at klikke på et marked, 
vil du kunne se 
værdipapirerne for det 
pågældende marked



INVESTERING – VÆRDIPAPIR
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Fra markedet kan du klikke 
ind på et specifikt 
værdipapir. Her kan du se 
ISIN-koden og detaljer for 
værdipapiret. Du kan nu 
vælge at klikke ‘Køb’ eller 
‘Sælg’

Du får så ordredybden, og skal herefter vælge 
depot.

Herfra skal du vælge 
handelstype samt vælge, 
om det er et beløb eller et 
antal, du vil købe/sælge

Du godkender og signerer 
ved køb eller salg af 
værdipapirer



INVESTERING – NYHEDER & PRESSEMEDDELELSER OG KALENDER
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Ved at klikke ind på 
‘Nyheder & 
Pressemeddelelser’ får du 
et overblik 

Du kan gå ind på den 
enkelte 
nyhed/pressemeddelelser, 
hvorefter denne kommer i 
full screen

I kalenderen kan du se 
finansrelaterede nyheder



HOVEDMENU
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Hvis du klikker på det 
sidste ikon i bundmenuen 
(de tre streger), kommer 
du til hovedmenuen. Her 
kan du

skifte mellem dine 
forskellige aftaler, se dine 
Betalingsservice-aftaler, 
betalingskort og dit 
dokumentarkiv, og du kan 
tilgå dine indstillinger, 
skifte mellem forskellige 
aftaler samt logge af 
mobilbanken.



HOVEDMENU: SKIFT MELLEM AFTALER 
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Hvis har flere aftaler, kan 
du skifte mellem ved at 
klikke på din brugerprofil i 
øverste venstre hjørne



HOVEDMENU: BETALINGER
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Under ‘Betalinger’ kan du 
se dine Betalingsservice-
aftaler og dine faste 
overførsler. 

Du kan se detaljer, oprette 
nye eller slette eksisterende 
aftaler. 



HOVEDMENU: MINE KORT
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Under ‘Mine kort’ får du et 
overblik over alle dine 
betalingskort

Hvis du klikker ind på et 
kort, kan du se 
kortinformationen. Du har 
også mulighed for at 
spærre dit kort her



HOVEDMENU: ARKIV
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Under ‘Arkiv’ får du et 
overblik over alle dine 
dokumenter



HOVEDMENU: PRODUKTER OG SERVICES
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Her kan du tilføje dine 
konti fra andre nordiske 
banker



HOVEDMENU: INDSTILLINGER 
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Hurtigt login (4 cifret kode):
Her kan du slå hurtigt login til og fra

Log på med fingeraftryk:
Her kan du slå biometrisk login til og fra

Vis afstemning:
Her kan du slå ”Vis afstemning” til og fra

Samtykker:
Her kan du se påkrævede samtykker, 
som skal accepteres

Sprog:
Her kan du vælge sprog

Beløbsgrænse:
Her kan du selv justere din 
beløbsgrænse

Under ‘Indstillinger’ kan du 
slå funktioner til og fra
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