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Kjære kunde

I disse dager lanserer vi en ny og oppgradert nettbank. Vi håper 
at du vil oppleve den som smart og enkel å bruke. Samtidig 
forstår vi godt at endringer ikke alltid oppleves som en god 

nyhet i begynnelsen. Derfor ønsker vi å hjelpe deg i gang for å 
gjøre overgangen til ny nettbank så smidig som mulig.

Bruksanvisning for å komme i gang 
Her er en bruksanvisning som forklarer hvordan du  

enkelt kan komme i gang med de mest brukte tjenestene  
i den nye nettbanken. 

Hva er nytt?

• Enklere design og struktur med bedre oversikt

• Nyttige tjenester, blant annet kan du se PIN-kode  
til kort og sperre kort når du vil

• Samme opplevelse på mobil, nettbrett og PC

Du finner mer informasjon på nordea.no/nettbank.

 
Vi håper du blir fornøyd med den nye nettbanken.

   

Vennlig hilsen 
Nordea
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Kom i gang med nettbanken

Den nye nettbanken er under stadig utvikling, og det  
vil komme flere endringer. I en periode vil noen av 

 funksjonene lenke til den gamle nettbanken. 
Dette gjelder:

• Avtalegiro

• Søk etter betaling

• Utenlandsbetaling

• Betalings- og SMS-

innstillinger

• Åpne konto

• Aktivere fondshandel

• Konto til fornyelse

• BankID

• Nora sparerobot, 

Boost, Private 

Banking



Slik får du raskest hjelp

• Den raskeste måten å finne svar på dine spørsmål er  
ved å gå inn på siden «Hjelp».

• Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om 
nettbanken og mange andre tjenester.

• Her kan du starte chat, og du ser også beregnet ventetid.

• Du kan avtale nettmøte med rådgiver hvis du ønsker å 
snakke om lån eller sparing. Gå inn på «Lån»  
eller «Sparing».

• Kontoutskrifter og årsoppgaver finner du i «Avtaler  
og dokumenter» som ligger under navnet ditt øverst til 
høyre på siden.



Slik oppdaterer du profilen din

• Kontaktopplysninger finner du øverst til høyre  
under navnet ditt.

• Du kan oppdatere opplysningene dine ved å  
klikke på blyanten. Den vises når du er inne  
i profilen din.

Tips! Du kan logge ut via 
nedtrekksmenyen øverst  

til høyre under navnet ditt.

Riktige kontaktopplysninger er viktig for at vi skal kunne nå deg 

og for at du skal kunne bruke enkelte selvbetjeningsløsninger. 

Derfor ber vi deg starte med å sjekke at opplysningene  
dine stemmer:



Gjør forsiden til din egen

Tilpass oversikten med det som er viktigst for deg

Tilpass rekkefølgen på kategoriene

1. Gå nederst på siden og klikk på blyanten.

2. Velg rekkefølge på produktkategoriene  
(kontoer, kort, lån og sparing og investering).

3. Dra og slipp linjene der du ønsker.

4. Lagre endringene.



Tilpass rekkefølgen på kontoene innenfor hver kategori

1. Stå øverst på siden og klikk på blyanten. 

2. Velg rekkefølge på kontoene som vises  
i høyre felt.

3. Dra og slipp linjene der du ønsker.

4. Lagre endringene.



Betalinger og tips til  
smarte innstillinger

For nye betalinger

1. Gå til fanen «Betalinger» og velg «Ny betaling».

2. Velg konto du skal betale fra (i nedtrekksmenyen).

3. Velg mottaker du skal betale til hvis den er  
lagret. Hvis du skal betale til en ny mottaker,  
skriv inn kontonummer.

4. Fyll ut beløp og velg dato.

5. Fyll inn KID-nummer. Hvis mottakeren ikke har  
KID-nummer, skriv inn en melding i meldingsfeltet.

6. Bekreft betalingen, eller lagre og bekreft senere.

7. Informasjon om når betalingen er inne på mottakers 
konto får du ved å klikke nederst på «Mer 
informasjon» under Avregninger. 

Den nye nettbanken er under stadig utvikling , og inntil videre vil  

noen av funksjonene fortsatt bli utført i den gamle nettbanken. 

Det vil være direkte linker til de sidene det gjelder:

• AvtaleGiro

• eFaktura

• Utenlandsbetalinger

• Søk etter betalinger

• Betalingsinnstillinger

• SMS-innstillinger

Husk at noen av tjenestene må bestilles før bruk.



Tips! Huk av for «Lagre mottaker»  
slik at det blir enda enklere neste gang du skal betale.
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Tips til innstillinger som kan  
gjøre betalinger enklere

Mottakerliste

Du finner lagrede kontakter i  

nedtrekkslisten når du velger mottaker for betaling.

Du kan også lagre nye mottakere ved å klikke på  

«Lagre mottaker» før du bekrefter betalingen.

Ønsker du å slette kontakter, må dette gjøres i gammel  

nettbank inntil videre. Lenken til gammel nettbank  

finner du på forsiden under «Andre tjenester».

Slik oppretter du faste betalinger

1. Følg stegene for nye betalinger (fra side 7).

2. Klikk på «Fast betaling» nederst til venstre.

3. Velg hvor ofte du ønsker å gjenta betalingen. 

4. Velg sluttdato for betalingene eller huk av for inntil videre. 
Det er ikke mulig å opprette faste betalinger med KID.



Velg en konto som standard betalingskonto

1. Gå til fanen «Økonomi» og velg «Kontoer og transaksjoner». 

2. Klikk på kontoen du ønsker å velge som standardkonto. 

3. Klikk på «Vis kontoopplysninger».

4. Klikk «Angi som standard». 



Betalingsoversikt

Hold oversikt over alle kommende betalinger 
1. Gå til fanen «Betalinger».
2. Klikk på «Betalingsoversikt» for å se alle  

kommende betalinger. 
Ubekreftet: Betalinger som må godkjennes. 
Bekreftet: Betalinger som er godkjent. 
Stoppet: Betalinger du har stoppet selv. 
Avvist: For eksempel når det ikke er dekning på 
kontoen, eller at beløpsgrensen på en avtalegiro  
er for lav.

3. For å endre eller slette bekreftede betalinger kan du 
klikke på de tre prikkene til høyre.



Tips! Leter du etter bestemte kommende betalinger,  
klikk på «Sorter og søk». Du kan søke på navn,  

beløp, referanse eller filtrer etter datoer.

Gjennomførte betalinger
Ønsker du å se på utførte betalinger,  

gå til menyfeltet og velg  
«Søk etter betalinger».
Siden åpnes i ny fane i  

gammel nettbank.



Overfør mellom egne kontoer

Gå til fanen «Betalinger»
1. Velg «Overfør til egen konto».

2. Velg fra og til konto.

3. Velg beløp.

4. Klikk på «Overfør». 
 
Overføringen er utført.

Tips! Ønsker du å opprette faste 
overføringer, kan du huke av for dette.



Kom i gang med eFaktura

Hold oversikt over alle eFakturaene dine

• Gå til fanen «Betalinger» og klikk på «eFaktura».

• Se liste over de bedriftene som har sendt deg eFaktura.

• Du kan enkelt blokkere de bedriftene du ikke ønsker  
å motta eFaktura fra.

• Under «Behandlet» finner du alle eFakturaene du  
har bekreftet.

• Under «Slettet» finner du alle eFakturaene du  
har slettet.

• Du kan endre dine kontaktopplysninger som brukes  
for eFaktura.

Hvis du ønsker å komme i gang med tjenesten, må du inntil  
videre akseptere automatisk avtale om eFaktura  

«Ja takk til alle» i den gamle nettbanken. 
Lenken til gammel nettbank finner du på forsiden  

under «Andre tjenester».



Administrer kortene dine selv

Gå til fanen «Økonomi»

1. Velg «Kort».

2. Klikk på kortet du vil se på.

3. Velg om du vil sperre kort eller se PIN-kode.

Se PIN-kode

• Klikk på «Vis PIN-kode»  
og følg instruksjoner.



Sperre kort

• Klikk på «Sperre eller avslutte».

• Velg mellom å sperre midlertidig eller permanent  
eller om du vil avslutte kort og få tilsendt nytt.



Sett dine egne grenser 
for kortbruk

• Legg inn regionsperre for 
hvilke områder og land du vil 
kunne benytte kortet i. 

• Skru av/på netthandel. 

• Endre beløpsgrenser på 
netthandel, daglig kjøp og  
daglig uttak.  



Oversikt over lån

Gå til fanen «Økonomi»

• Klikk på «Lån» og på lånet ditt.

• Her ser du detaljert informasjon om lånet, renter,  
avdrag, bevilget beløp, gjenstående beløp og mye mer.  

Tips! For å endre navn på lånekontoen din, trykk på 
«Rediger» under Lånedetaljer. 



Ønsker du nytt lån, refinansiering 
eller finansieringsbevis, trykk på «Tjenester».



Start spareavtaler

Samleoversikt for sparing og investering. Her ser  
du investeringskontoer, som er fond og aksjer, og  

pensjonskontoer, som viser både privat pensjonssparing  
og pensjon fra arbeidsgiver.

1. Aktivitet   
Se gjennomførte transaksjoner og ordre som ligger klare.
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2. Fond og aksjer  
Her finner du en oversikt over fond og aksjer  

som du kan investere i.



3. Fast sparing  
Her finner du en oversikt en oversikt over  

eksisterende spareavtaler, du kan opprette nye  
spareavtaler og bestille fonds- og aksjehandel.

• Klikk på «opprett ny».
• Velg til- og fra- konto.
• Velg fond ved å scrolle i menyfeltet,  

eller skrive fondsnavn.
• Velg beløp og dato det skal trekkes.
• Spareavtalen er i gang når du bekrefter.



Skann QR-koden slik at du får denne siden på 
telefonen eller nettbrettet du skal laste appen ned til.

Trenger du hjelp til å komme i gang, kontakt oss på 
chat eller telefon.

Husk! Du kan også laste ned Mobilbanken til din mobiltelefon. 
Da får du tilgang til banken når du er på farten  

- hvor som helst og når som helst.

Les mer på nordea.no/mobilbank


