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SMS eller mail fra Sydbank
Du får en sms eller en mail fra Sydbank – fra 
beskedservice@beskedservice.sydbank.dk. 

For at underskrive dokumenter
Du logger ind i underskriftsrummet på  
sydbank.dk – under ”Log på” i højre hjørne.
I mailen findes også et link direkte til  
underskriftsrummet. 

Log på:
Du kan nu logge på Sydbanks Underskrifts-
rum med dit MitID – dette gælder også, hvis 
du skal underskrive som tegningsberettiget 
i en virksomhed eller forening. 

Vejledning til 
Digital Signering i Sydbank
Denne vejledning viser, hvordan du underskriver dokumenter fra Sydbank elektronisk 
via ”Digital signering”.
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Underskriftsrummet:
I underskriftsrummet ligger en oversigt 
over de dokumenter, som Sydbank har 
sendt til underskrift.

Hvis du skriver under på vegne af en virk-
somhed eller forening, vil din rolle som 
tegningsberettiget samt virksomhedens 
navn og cvr-nummer fremgå.

Se dokumenterne
Når du klikker på ”Videre til dokumentpak-
ke”, kan du se de enkelte dokumenter i pdf-
format. 

Scrolle
Du kan scrolle ned i hver enkelt dokument 
ved at anvende scroll-knappen til højre.
Du kan klikke videre i dokumenterne nederst 
til højre på knappen.

Videre til underskrift
Når du kommer til det sidste dokument, 
kommer der en ”Videre”-knap nederst til 
højre.

MitID
Når du klikker på ”Videre”-knappen, får du 
mulighed med at underskrive med MitID.

Vejledning til 
Digital Signering i Sydbank
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Cpr-nummer
Efter login med MitID, skal du indtaste cpr-
nummer, så der kan udstedes den korrekte 
underskrift.

Erklæring og samtykke
Nu afgives erklæring og samtykke om, at 
navn, ip-adresse og certifikat opbevares di-
gitalt. Derudover kan du igen se, hvilke do-
kumenter der underskrives. 

Du skal nu klikke på den grønne boks  
”Underskriv dokumenter”.

Kvittering i Sydbanks Underskriftsrum 
Nu har du underskrevet alle dokumenterne 
– herefter kommer du tilbage til Sydbanks 
Underskriftsrum og får en kvittering i toppen.

De underskrevne dokumenter
Du kan nu finde de underskrevne doku-
menter i Sydbanks Netbank via Netboksen, 
som du finder på kuvert-ikonet i øverste 
højre hjørne.

Hvis du ikke har en Netbank, sender vi de 
underskrevne dokumenter til din e-Boks.

Virksomhed eller forening
Hvis du har skrevet under på vegne af en 
virksomhed eller forening med cvr-nummer, 
sendes de underskrevne dokumenter til 
virksomhedens eller foreningens e-Boks.  

Vejledning til 
Digital Signering i Sydbank


