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Netboks og 
korrespondance 
I denne guide kan du se, hvor du finder breve og aftaler fra banken samt hvordan du hurtigt og sikkert 
kommunikerer med din rådgiver 
 

Netboks – løsning trin for trin 

Klik på kuverten i 
øverste højre 
hjørne og vælg 
Netboks. 

  

Nu åbner 
Netboks. 
 
Alle dokumenter 
og breve vil ligge 
i indboksen indtil 
du har læst dem, 
hvorefter de 
automatisk flyttes 
til den folder (i 
menuen til 
venstre på 
skærmen), hvor 
de hører hjemme. 
 
Bemærk: 
Du skal installere 
Adobe Reader for 
at se dokumenter 
i Netboks 
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Hvis du fx klikker 
på menupunktet 
”Agreements”, 
kan du se de 
aftaler, du har 
indgået med Jyske 
Bank. 

 

Nu kan du klikke 
på den aftale, du 
ønsker at se. 

 

Hvis du klikker på 
”Letters from the 
bank” i den 
venstre menu, 
kan du se alle 
breve fra Jyske 
Bank. 
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Nu vises et 
overblik over 
breve fra banken. 
 
Klik på det brev 
du ønsker at se. 
 
 

 

 
 

 

Kommuniker med banken – løsning trin for trin 

Hvis du ønsker at 
kontakte banken, 
kan du gøre det i 
din netbank. Klik 
på kuverten i 
øverste højre 
hjørne og klik på 
”Write the bank”. 
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Nu åbner en side, 
hvor du kan 
skrive til din 
rådgiver. 
 
Hvis du har flere 
kontakter i 
banken, skal du 
vælge den person 
du ønsker at 
skrive til i drop-
down menuen. 
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Nu udfylder du 
emnefeltet og 
skriver din besked 
til din rådgiver 
som vist i dette 
eksempel. 

 

Klik på ”Send” for 
at sende din 
besked. 
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Før beskeden kan 
sendes, skal du 
bekræfte den med 
din adgangskode 
og trykke på 
”Accept”. 
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Herefter skal du 
også bekræfte 
med en nøgle fra 
dit nøglekort. 
Tryk derefter på 
”Accept” og 
beskeden sendes. 

 

Hvis du venter 
svar på din 
besked, kan du se 
svaret ved at 
klikke på kuverten 
og vælge 
”Correspondence”
. 

 



 

 

 

20.11.2015 

8 af 9 

Nu åbner en 
indbakke, hvor du 
kan se 
korrespondancen 
med banken. 

 

For at se en 
besked fra din 
kontakt i banken, 
skal du klikke på 
rådgiverens navn. 
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Nu vises 
beskeden.  
Du har mulighed 
for at svare på 
den eller slette 
den på 
henholdsvis 
”Reply” og 
”Delete”. 

 

For at komme 
tilbage til din 
oversigt, skal du 
trykke på ”Your 
mail.” 
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