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MitID
Når det er din tur til at få MitID til  
Online Banking, får du denne be-
sked, når du logger på.

Vælg
”Opret nyt MitID og klik herefter  
på ”Gå til MitID login-side”.

Log ind
Du skal nu logge ind med dit  
personlige MitID.

Vejledning til dig, der vil oprette og tilknytte   
et nyt MitID til Online Banking og vil bruge  
appen i din private mobil
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Vilkår
Du kommer herefter ind på en side, hvor du 
skal se og godkende vilkår og betingelser. 
Klik ”Godkend”.

Identifikationsmiddel
Du kommer nu ind på en side, hvor du skal 
vælge identifikationsmiddel.

Vælg

Vælg ”MitID App” og klik på ”Næste”.

Indtast
Du bliver nu først bedt om at indtaste dine 
private adresseoplysninger.  Du kan vælge  
en anden leveringsadresse. 

Herefter bliver du bedt om at indtaste  
mobilnummer, klik herefter på ”Næste”.

Valideringskode
Herefter får du tilsendt en valideringskode 
på SMS.

Indtast valideringskoden i feltet.
Hvis du ikke får en kode, kan du bede om at 
få den sendt igen.
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Bruger-ID du kan huske
Når valideringskoden er indtastet, kommer du ind 
på en ny side, hvor du skal oprette dit nye MitID 
bruger-ID til din erhvervsbruger. Det er det, du 
fremover skal logge ind med i Online Banking.

Indtast det ønskede brugernavn og klik på ”Næste”.

Bruger-ID oprettet
Hvis brugernavnet er ledigt, får du nu besked, om 
at dit nye MitID er oprettet. 

Du skal nu tilføje dit nye bruger-ID til
Online Banking i din eksisterende MitID-app.

Klik ”Næste”.

Aktiver MitID
Du bliver nu mødt af en aktiveringskode, som du 
skal indtaste sammen med dit bruger-ID i din  
MitID-app. Det er derfor vigtigt, at du husker disse.

MitID app
Åbn din MitID-app og klik på tandhjulet   
i venstre side.

Klik herefter på: ”Tilføj bruger”.
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Biometri
Når du har valgt ”Tilføj bruger”, får du en 
advarsel frem om, at du ikke kan bruge biometri 
(ansigts- og fingeraftryksgenkendelse), når der 
er flere brugere i samme app.

Klik ”OK”, hvis du kan godkende, og klik herefter 
på ”Næste”.

Aktivere app
Nu bliver du bedt om at aktivere appen,   
klik derfor på ”Aktivér app”.

Indtast
Du skal herefter indtaste dit nyoprettede   
bruger-ID og aktiveringskoden fra før.

Du modtager nu en midlertidig pinkode på sms, 
som du skal indtaste i feltet. 

Nu er dit nyoprettede bruger-ID oprettet i MitID- 
appen.

Når du vender tilbage til Online Banking, bliver  
du mødt af en kvittering, der bekræfter, at dit nye 
MitID er aktiveret. Du er nu klar til at tage dit nye 
MitID i brug. Log herefter på Online Banking.

Det er dog stadig vigtigt, at du gemmer dit NemID 
nøglekort indtil 30. juni 2022.


