Hurtigoprettelse af betalinger
Hurtigoprettelse kan med fordel benyttes til oprettelse af store mængder ensartede og standardiserede
betalinger. Når du bruger funktionen Hurtigoprettelse under Ny betaling, kan du nøjes med at indtaste
de nødvendigste oplysninger til overførsler og/eller indbetalingskort.
Funktionen finder du under Ny betaling.

Du kan oprette både overførsler og indbetalingskort (kortart 04, 15, 71) via Hurtigoprettelse

Du kan maksimalt indtaste 20 betalinger ad gangen inden betalingerne gemmes, men du kan godt
gemme færre betalinger. Hver enkelt betaling kontrolleres for fejl ved indtastning, så eventuelle rettelser
kan foretages med det samme.
Har du brug for hjælp, kan du kontakte Netbank Supporten på telefon 96 63 23 33
Vestjysk Bank A/S

▪ Torvet 4-5 ▪ 7620 Lemvig ▪ CVR 34631328 ▪ vestjyskbank.dk

Hurtigoprettelse af betalinger
Du kan lægge både overførsler og indbetalingskort i samme kuvert, hvis du fx ønsker at samle dine
betalinger efter dato.

Overførsler

Når du har indtastet ’Tekst til modtager’, bliver teksten automatisk kopieret til feltet ’Egen
reference’, hvor du kan lade teksten stå, eller overskrive den, hvis du ønsker det.
Netbank foreslår dags dato som betalingsdato, hvis du registrerer betalingerne på en bankdag,
ellers foreslås næste gyldige betalingsdato. Du kan vælge en anden dato, enten ved at indtaste
datoen, eller ved at vælge på kalenderikonet (til højre for datofeltet).
Du kan slette en overførsel ved klik på ”X” yderst til højre for hver betaling.
De indtastede betalinger må gerne have forskellige datoer.
Når de første 20 linjer er udfyldt og gemt i Udbakken, får du 20 nye linjer til indtastning.
Når du har gemt alle betalinger i Udbakken, kan du godkende enkelte eller alle betalinger på
engang som sædvanligt.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Netbank Supporten på telefon 96 63 23 33
Vestjysk Bank A/S

▪ Torvet 4-5 ▪ 7620 Lemvig ▪ CVR 34631328 ▪ vestjyskbank.dk

Hurtigoprettelse af betalinger
Indbetalingskort

Netbank foreslår dags dato som betalingsdato, hvis du registrerer betalingerne på en bankdag,
ellers foreslås næste gyldige betalingsdato. Du kan vælge en anden dato, enten ved at indtaste
datoen, eller ved at vælge på kalenderikonet (til højre for datofeltet).
Du kan slette en overførsel ved klik på ”X” yderst til højre for hver betaling.
De indtastede betalinger må gerne have forskellige datoer.
Når de første 20 linjer er udfyldt og gemt i Udbakken, får du 20 nye linjer til indtastning.
Når du har gemt alle betalinger i Udbakken, kan du godkende enkelte betalinger, eller alle
betalinger på engang som sædvanligt.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Netbank Supporten på telefon 96 63 23 33
Vestjysk Bank A/S

▪ Torvet 4-5 ▪ 7620 Lemvig ▪ CVR 34631328 ▪ vestjyskbank.dk

