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Loginvejledning  
til nye brugere
Kom godt i gang med brug af Netbank Erhverv
Velkommen som bruger af Netbank Erhverv. Denne 
vejledning indeholder informationer, som du skal bruge 
for at komme i gang med Netbank Erhverv.

Velkomstbrev fra NemID erhverv til bank
I sparekassen anvender vi NemID erhverv til bank, og 
du vil modtage et velkomstbrev fra NemID inden for 
15 dage. Her kan du bl.a. læse lidt om de funktioner på 
nemid.nu, som du kan få brug for.

Brevet indeholder desuden det Bruger-id, som du skal 
anvende, når du første gang logger på Netbank Erhverv. 
Vi anbefaler, at du ændrer dette Bruger-id til et, som 
du kan huske fra gang til gang. Dit Bruger-id skal være 
unikt, og du kan derfor ikke vælge dit CPR-nummer, 
da det allerede er brugt til dit private NemID. NemID 
 erhverv til bank kan kun bruges til Netbank Erhverv.

Som ny bruger vil du også modtage et nøglekort og 
en midlertidig adgangskode fra NemID. Vær opmærk-
som på fristen for anvendelse af den midlertidige 
 adgangskode.

Hvis du vil tilføje/ændre telefonnummer eller mail-
adresse, kan du gøre det i Netbank Erhverv under 
”Brugeroplysninger”. Hvis du skifter adresse, telefon-
nummer eller mailadresse, skal du selv rette oplys-
ningerne på nemid.nu.

Samtykke til behandling af navneoplysninger
Når du er bruger af Netbank Erhverv, registrerer vi dine 
navneoplysninger i bankens kunderegister og videre-
giver oplysningerne til Nets DanID, for at du kan få et 
NemID erhverv til bank til brug ved login i Netbank 
Erhverv.

I henhold til Persondataloven skal vi have dit samtykke 
til, at vi:
•  har dine navneoplysninger og eventuelt dit 

CPR-nummer registreret
•  må videregive oplysningerne til bankens samarbejds-

partnere, når det er nødvendigt, for at du kan bruge 
bankens produkter på vegne af en virksomhed.

Du skal godkende samtykkeerklæringen første gang, 
du logger på Netbank Erhverv.

Sådan logger du på Netbank Erhverv første gang
• Gå ind på sparekassens hjemmeside.
• Klik på ’Log på’ og vælg ’Netbank Erhverv’.
•  I ”Bruger-id”-feltet skal du ved første login taste dit 

NemID-nummer, som står øverst i dit nøglekortbrev.
•  I adgangskodefeltet taster du den midlertidige 

 adgangskode.
• Følg derefter vejledningen på skærmen.

Når dit NemID erhverv til bank er aktiveret, skal du 
godkende samtykkeerklæringen. Du har mulighed for 
at printe erklæringen, inden du godkender.
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