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Aktiver NemID 
For at logge på Jyske Netbank skal du bruge NemID. 
  
I denne guide kan du se, hvordan du aktiverer dit NemID, første gang du skal bruge det. 
 
Bemærk: 
For at kunne gennemføre guiden skal du bruge følgende: 

- Dit NemID nøglekort 
- Dit NemID nummer 
- Din midlertidige adgangskode 

 

Løsning trin for trin 

Gå til 
www.jyskebank.com 
 
Klik på ”Netbank 
login” i overste højre 
hjørne og vælg 
Copenhagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruger du 
www.jbpb.dk, kan du 
også klikke på ”JBPB 
Netbank” 

 

 
 

 

http://www.jyskebank.com/
http://www.jbpb.dk/
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Indtast dit NemID- 
nummer i feltet ”User 
ID” og din 
midlertidige 
adgangskode i feltet 
”Password”. 
 
NemID-nummeret er 
9-cifret og kan tastes 
med og uden 
bindestreger. 
- 
Tryk på ”Log on”  

Nu skal du lave din 
egen adgangskode til 
NemID. Denne kode 
skal du benytte, hver 
gang du logger dig på 
NemID-systemet. 
 
Boksen i højre side 
viser de krav, der 
stilles til 
adgangskoden. 
 
Se næste trin for 
yderligere information 
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Når alle kriterierne er 
opfyldt, vil der vise 
sig grønne flueben ud 
for disse. Er der ikke 
grønne flueben ud for 
alle punkter, er 
adgangskoden ikke 
gyldig. 

 

Tryk ”Next”. 
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Hvis du fremover 
ønsker at bruge dit 
NemID- nummer som 
brugerID og ikke et 
selvvalgt brugerID, 
tryk da næste igen 
uden at ændre noget i 
dette skærmbillede. 
 
Hvis du ønsker et 
selvvalgt brugerID, 
som vist i eksemplet 
til højre, skal du 
sætte et flueben ud 
for ”Self-chosen user 
ID (optional) og skrive 
et brugerID 
 
I dette eksempel har 
vi brugt ”Demon-
stration” - tryk 
derefter på ”Next”  

På dit NemID- 
nøglekort finder du 
de 4-cifrede numre 
systemet viser på 
skærmen. 
 
Indtast den 6-cifrede 
kode fra nøglekortet, 
som står til højre for 
det nummer (#), som 
vises på skærmen. 
 
Den 6-cifrede kode 
tastes i feltet ved den 
røde markering. Tryk 
på ”Log on”. 
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Tryk på ”OK”. 

 

For at komme i gang 
med at bruge Jyske 
Netbank skal du 
acceptere vores 
brugerbetingelser. 
Det gør du ved at 
taste dit selvvalgte 
password og trykke 
”Accept” 
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Nu bliver du 
automatisk 
viderestillet til Jyske 
Netbank. 
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