Hvordan underskriver jeg
elektronisk?
Kvik-guide til privatkunder

Elektronisk underskrift – nemmere og hurtigere

Med elektronisk underskrift kan du via en løsning i Netbanken og e-Boks underskrive
papirer fra banken hvor og når det passer dig.
Du skal ikke tage fri fra job, ligesom du slipper for at få papirerne udleveret og opbevare dem hjemme: De er fremover gemt elektronisk i din Netbank og e-Boks, hvor du altid kan finde dem.
Pjecen her fortæller dig trin for trin, hvordan du underskriver elektronisk.

Hvordan gør jeg?

Når dine dokumenter fra banken er klar til underskrift, modtager du en mail eller SMS
(alt efter, hvad du har valgt i e-Boks) med oplysning om, at du har dokumenter klar til
underskrift.
Hvis du ikke har e-Boks i forvejen
Hvis du ikke har en e-Boks i forvejen, kan banken stadig sende dokumenterne til dig og
dokumenterne vil ligge klar, når du logger på første gang.
Når dokumenterne er klar til underskrift, finder du dem enten ved at gå på din Netbank
eller direkte i e-Boks.
e-Boks har hjemmesiden www.e-boks.dk
Når du går ind via Netbank
Hvis du går via din Netbank, skal du ind i din Netboks: Her bliver du med ét klik ledt til
e-Boks’ hjemmeside, hvor dokumenterne vil ligge klar i din indbakke:
Gå ind i Netboks:
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Spørgsmål og svar
Hvad nu hvis?

Så gør du sådan:

Jeg gerne vil se hele
dokumentet, før jeg
skriver under?

Jeg gerne vil printe
dokumentet?

Det dokument, jeg har
fået fra banken, er
forkert?

Så skal du afvise dokumentet i stedet for at underskrive det.
Det gør du samme sted, som du udskriver, ved at klikke på
”Afvis” i stedet:

Dokumentet ligger i
min indbakke, men der
er ikke noget link?

Det kan skyldes, at banken har annulleret dokumentet.
Kontakt banken.

Dokumentet bliver liggende i min indbakke,
når jeg har underskrevet det – kan jeg ikke
få det væk?

Du kan fx oprette en mappe i e-Boks hvor du gemmer dokumenter fra banken.

Jeg alligevel ikke vil
underskrive elektronisk

Kontakt din rådgiver for at finde en løsning.

– hvad gør jeg så?
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