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Overførsler 

Denne guide viser, hvordan du laver udenlandske og hvordan du overfører til andre Jyske Bank-konti. Bemærk, at 
du kun kan overføre fra ikke-pantsatte-konti. 
 

International overførsel - Løsning trin for trin 

Klik på ”Payments” 
og derefter 
”International 
payments” i menuen 
til venstre på 
skærmbilledet. 
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Vælg fra hvilken 
konto beløbet skal 
trækkes (kun ikke-
pantsatte-konti). 
 
Indsæt navnet på 
beløbsmodtageren. 
 
Indtast IBAN og 
BIC/SWIFT koden. 
 
(Bemærk: nogle 
lande har ikke IBAN 
– her indtastes 
kontonummeret 
under ”Recipient’s 
account no.) 
 
Indtast beløbet, 
betalingsdato og 
valuta. 
 
Indtast besked til 
modtager i ”In 
payment of” 
 
Se et eksempel her 
til højre. 

 

Klik på ”Ok” 
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Indtast din 
adgangskode i det 
markerede felt for at 
bekræfte 
overførslen. Klik på 
”Accept”. 
 
 

 

Indtast nøglen fra 
nøglekortet og klik 
på ”Accept”. 
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Indenlandsk overførsel - Løsning trin for trin 

Klik på ”Payments” 
og derefter 
”Transfer” i menuen 
til venstre på 
skærmbilledet. 

  

 

Indtast det beløb, du 
ønsker at overføre i 
det viste felt. 

 

Vælg den konto 
hvorfra beløbet skal 
trækkes. 

 

Hvis du ønsker at 
overføre til en anden 
konto end din egen, 
skal du indtaste 
registreringsnummer 
og kontonummer. 
Klik derefter på 
”Next”. 
 
Ønsker du at over-
føre en anden af 
dine egne konti, kan 
du vælge ”Own 
accounts” og den 
konto du vil 
indsætte beløbet på. 
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Har du mange konti 
kan du klikke på 
”Show all” for at se 
en samlet oversigt. 

 

Nu kan du indtaste 
en tekst til dit eget 
kontoudskrift under 
”Text for your own 
account”. 
 
Du kan også 
indtaste en besked 
til modtageren af 
beløbet under 
”Message to 
recipient”. 

 

Hvis du ikke ønsker 
at gennemføre 
overførslen samme 
dag, kan du klikke 
på kalenderen og 
vælge den dato, du 
ønsker overførslen 
gennemført. 

 

Klik på ”Transfer”. 
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Indtast din 
adgangskode og tryk 
på ”Accept”. 
 
(Bemærk venligst: 
Ved overførsel 
mellem egne konti 
bruges der ikke 
NemID.) 
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Indtast koden fra dit 
nøglekort og tryk 
”Accept”. 

 

Du modtager nu en 
bekræftelse på 
overførslen. 
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