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For at du kan komme godt i gang med den nye 
netbank, har vi lavet en lille brugerguide. 

Udgangspunktet er de væsentligste funktioner 
i den nye netbank og så er det rigtig godt, hvis 
du er nysgerrig og prøver dig frem. Det er ty-
pisk den bedste måde at komme videre på, når 
man skal lære nyt. 

Har du helt konkrete spørgsmål til funktioner 
el.lign., som ikke fremgår af denne bruger-
guide, så anbefaler vi dig at ringe til Netbank 
Support på 70 24 66 47.

I brugerguiden vil du kunne fi nde mere om:

• Opbygning af ”Mit overblik”, som er 
den nye forside til din netbank

• Kommende betalinger fra alle konti

• Højre og venstre menu-felter 

• Kontakt

Du skal logge på den nye netbank med dit 
NemId – ganske som du plejer. 

God fornøjelse.

Kom god i gang
med PenSam’s nye netbank
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Mit overblik

Klik på ”Alle konti”, hvis du vil 
have et rullebillede over alle 
dine konti og redigere i dem. 

Fra • • • kan du se dine tre udvalgte konti. 
Du kan maks. vælge tre konti, der bliver 
vist i ”Mit overblik”.

På dine specifi kke konti, 
kan du får et overblik 
over:

u Kommende 
 betalinger

v Hvad der er betalt

w Hvad saldo er på 
 kontoen efter 
 betaling
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Overfør til egne konti, overfør 
til andre eller betal regning

I ”Mit overblik” kan du klikke 
på disse tre ikoner for at:

u Overfør til egen konto 

v Overfør til andre 

w Betal regning
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Kommende betalinger fra alle konti

Kommende betalinger ligger 
i denne boks. Når du har 
kommende betalinger, kan 
du f.eks. også se, hvad der er 
tilbage på kontoen efter 
betalingen. 
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Højre og venstre menu-felter 

Højre menu (top)
- Klik på din profi l 
for at komme 
videre til e-Boks

Højre menu (top)
Klik på ”Beskeder” 
for at se med-
delelser fra banken 

Venstre menu
Menu-felter er 
lavet lidt om. 
Dog minder 
funktionerne 
meget om det, du 
allerede kender 
fra den eksiste-
rende netbank.

Mit overblik 

Konti og kort

Betal og overfør   

Investering - Ikke en del af
PenSam Banks produkter

Bolig   

Pension    

Forsikring
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Kontakt
Du kan ganske som 
du plejer skrive til 
din kunderådgiver

Som noget nyt kan 
du kantakte Netbank 
support direkte, hvis du 
har konkrete spørgsmål 
til netbanken. 

Du kan kontakte 
PenSam Bank’s 
kundeservice.


