Kom godt i gang med AL-NetBank
Telefonnummer til Netbank Support – gratis support til problemer med din netbank: 38 48 48 49.
1

Gå til vores adresse
www.al-bank.dk
og klik på den røde knap
”LOG PÅ NETBANK” i øverste
højre hjørne.

2

Har du en NemID, så logger
du på med den på normal vis
og gå herefter videre til pkt. 8.
Har du ikke en NemID, så
indtast dit NemID-nummer fra
nøglekort-brevet i feltet
”Bruger-id” samt den
adgangskode, du har
modtaget med posten.
Klik på ”Næste”.

3

Indtast og genindtast den
adgangskode, du vil benytte
fremover.
Klik på ”Næste”.

4

Marker, om du vil have et
selvvalgt bruger-id, og skriv
dit bruger-id i feltet.
Klik på ”Næste”.
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5

Du skal nu vælge, om du vil
anvende din NemID til
offentlige hjemmesider, eller
om du alene vil benytte
NemID til netbank.
Klik på ”Næste”.

6

Indtast den nøgle fra dit
nøglekort, som du bliver bedt
om.
Klik på ”Næste”.

7

Du er nu færdig med
oprettelsen af NemID
og er klar til at anvende
AL-NetBank.
Klik på ”Ok”.

8

Nu skal du igennem en
godkendelsesprocedure,
hvor du godkender aftalerne
til AL-NetBank.
Klik på linket ”Du skal
godkende aftaler”.
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9

Du får nu vist nogle netbankaftaler, som vi beder dig
godkende.
Klik på ”Næste”.

10

Du får nu vist de valgfrie
netbank-aftaler. Vi anbefaler,
at du godkender alle aftaler,
så du får adgang til alle
muligheder og dermed får det
fulde udbytte af netbanken.
Fjern fluebenene, hvis du ikke
ønsker alle aftaler.
Klik på ”Næste”.

11

Nu vises alle de aftaler, du har
valgt.
Klik på ”Næste” for at få et
godkendelsesbillede, hvor du
skal godkende med den nye
kode, som du selv valgte i
”Log på”-billedet.
Når du har godkendt, bliver
du bedt om at logge af og
derefter logge på igen for at
få adgang til netbanken.

12

Nu har du logget på igen og
får vist dette billede.
Klik på linket ”Du skal
registrere dit mobilnummer
nu” for at registrere det
mobilnummer, som fremover
i visse tilfælde skal bruges, når
du laver en betaling i
netbanken.
Følg herefter skærmbillederne
til registrering af
mobilnummeret.
Du vil ved dit næste besøg i netbanken blive mødt af et billede, hvor du kan tilmelde dig
e-Boks.
Ved at sige ”Ja tak” slipper du for at modtage kontoudskrifter mv. med posten. I stedet
modtager du dem i e-Boks, hvor du selv kan organisere din post i mapper. Du bestemmer
selv, hvor lang tid du vil opbevare din post, og det er helt gratis!
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