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Med mobilbanken kan du ordne 
det meste af din økonomi på 
din mobiltelefon eller tablet 
– uafhængigt af tid og sted. 

Det er nemt at komme i gang.
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Kom godt i gang med 
mobilbanken

- også på din tablet 

Med mobilbanken får du et 
hurtigt overblik og kan nemt 
ordne din daglige økonomi 
uanset tid og sted.
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Kom godt i gang

Du kan bruge mobilbank-appen på almindelige 
smartphones og tablets, når du har en netbankaftale.

Her kan du se, hvordan du melder dig til mobilbanken, 
installerer den og kommer godt i gang. 

Tilmeld dig mobilbank

Du tilmelder dig mobilbanken i din netbank under 
menupunktet ”Mobile tjenester”. Her får du auto-
matisk en servicekode, som du skal bruge til at 
logge på.

Servicekoden består af fire cifre og er din personlige 
adgangskode til mobilbanken. Pas på den, som du 
passer på pinkoden til dine kort. 

Hvis du glemmer din servicekode, kan du altid finde 
den i netbanken under ”Mobile tjenester”.

Installer mobilbank-appen 

1.  Her finder du mobilbank-appen:
  Har du en Iphone/Ipad, skal du  

trykke på ikonet for App Store   
  
 Har du en Android smartphone/tablet,  
 skal du trykke på ikonet for Google Play

2. Søg efter appen ”Mobilbank DK” 

3.  Tryk på Hent (i App Store) eller  
Installer (i Google Play).

Danske

Bank
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1.  Under “Bruger-id” skal 
du indtaste dit CPR-nr. 
eller dit NemID-nr.

2.    Herefter skal du ind- 
taste din 4-cifrede 
servicekode.

Log på første gang

Når du logger på første gang, skal du bruge dit NemID og 
din servicekode til mobilbanken.
 

Første gang du logger på, skal du også regis-
trere din smartphone eller tablet som en sikker 
enhed. Det er hurtigt klaret og kræver kun, at du 
indtaster dit NemID, når du bliver bedt om det.
Du bliver også spurgt, om du vil lade ap-
pen gemme bruger-id og brugsdata. Det er 
selvfølgelig op til dig, men hvis du lader appen 
huske dit bruger-id, bliver det fremover nem-
mere for dig at logge på.

Sådan logger du på fremover

Efter du har været logget på første gang, kan du 
fremover nøjes med at bruge din servicekode. 
Du kan også logge på mobilbanken med Touch 
ID (fingeraftryk) eller ansigtsgenkendelse, hvis 
du har en nyere smartphone eller tablet.   
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Hvad er fingeraftryk og ansigtsgenkendelse? 

  På mange smartphones kan man bruge 
fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse 
i stedet for en pinkode. Det kan også 
bruges til at logge på mobilbanken. 



Få et hurtigt overblik
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Du får et overblik over alle dine konti på forsiden og kan 
selv sortere i rækkefølgen.

Med mobilbanken fylder din hverdagsøkonomi ikke
mere end højst nødvendigt.

Du også vælge at se et overblik over dit forbrug.
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Se dine lån, investeringer og kort

Du en enten swipe på siden eller bruge menuen i 
toppen. Under kort kan du se alle dine kort, og du kan 
nemt spærre, genåbne eller genbestille et kort med 
det samme.  

Overblik

Beskeder

Overfør

Kom hurtigt tilbage til forsiden.

Skriv en besked til din rådgiver og se 
de beskeder, du har modtaget fra os.

Overfør mellem egne konti, betal regninger, 
overfør til andre, få overblik over dine abon-
nementer og tilgå MobilePay.

Menuen i bunden

Profil

Menu

Se dine personlige oplysninger og samtykker.
Husk at holde dem opdateret, så vi
nemt kan kontakte dig.

Se valutaberegner, kontakt os, book
et møde og tilpas dine indstillinger.
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Har du spørgsmål 
eller brug for hjælp?

Du kan altid kontakte din 

rådgiver eller ringe til os på 

70 123 456. 

Du kan også se mere på: 

danskebank.dk/digital-bank

Du overfører penge og betaler regninger 
med din 4-cifrede servicekode.


