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Trin-for-trin vejledning til oprettelse af budget 
 

 
Opret budget 

 
1. I menuen til venstre under 

’Forbrug og budget’ klikker 
du på ’Budget’ 

2. Klik på ’Opret budget’ 
3. Navngiv dit budget 
4. Angiv budgetstart 

(automatisk bud er næste 
måned) 

5. Vælg konto, som skal 
tilknyttes budgettet og klik 
derefter på ’Tilknyt’ 

6. Tryk på ’Næste’ 
 

 

 
Tilføj eksisterende betalingsaftaler 
 

7. Vurder om de 
betalingsaftaler, som du kan 
se, skal være en del af 
budgettet (hvis de ikke skal 
med, så fjernes flueben) 

8. Placer betalingerne i de 
rigtige grupper, hvis du vil 
bruge den funktion 

9. Tryk på ’Næste’ 
 

 

 
Tilføj øvrige betalinger 

 
10. Vælg her om du vil tilføje 

øvrige betalinger – ’Øvrige 
betalinger’ er betalinger, som 
har været på din konto, som 
du måske vil have med i dit 
budget. Ønsker du at tilføje 
betalingen til dit budget, skal 
du sætte flueben i boksen ud 
fra betalingen. 

11. Tryk på ’Næste’ 
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Dit budget 

 
12. Tilret de enkelte 

budgetposter (tjek interval, 
beløb og betalingsdato står 
korrekt) – Du kan rette den 
enkelte post ved at trykke på 
postens navn, såsom ’Fælles 
Budget’ 

13. Lav ekstra poster, hvis de 
skal være en del af budgettet 
– gør dette ved at trykke på 
’Opret budgetpost’ 

14. Tjek det månedlige og 
samlede udgiftsbeløb 

 

 
Tilføj ny betalingsaftale til 

eksisterende budget 
 

15. Hop ud af budgettet og lav 
en fast overførsel under 
’Betal og overfør’ og derefter 
’Faste betalinger’ 

16. Opret fast betaling, som skal 
overføres til budgettet 

17. Gå tilbage til budgettet og 
klik på ’Betalingsaftaler’ 

18. Sæt et flueben i den 
nyoprettede faste betaling 
under ’Nye aftaler’ og tilføj 
denne til budgettet 

 

 
Tjek dit budget 

 
19. For at se, om budgettet 

hænger sammen, skal du 
finde den måned med den 
laveste saldo under 
’Nøgletal’ 

20. Er kontoen i minus, skal du 
finde den måned med det 
største minus 

21. Dette beløb tillægges dit 
budgets startsaldo under 
’Basisoplysninger’ 

22. Lav en engangsoverførsel 
svarende til dette beløb til 
din budgetkonto 

23. Nu burde startsaldoen på 
budgettet passe med den 
reelle saldo på 
budgetkontoen sidste 
hverdag, inden budgettets 
opstart. 

 

 

Hvis du har spørgsmål til oprettelse af budget, eller til Netbanken i øvrigt, er du velkommen til at kontakte 
Alm. Brand Netbank Hotline på tlf. 3547 4700, alle hverdage mellem kl. 14 og 19. 


