VI HAR FÖRBÄTTRAT
INTERNETBANKEN
Välkommen på några sidors rundvandring steg för steg

Vi genomför en uppdatering av vår internetbank, vilket betyder en
del förbättrade funktioner. Du som kund kommer att känna igen
dig väl men vi vill ändå ge dig en liten förhandsvisning på hur det
kommer att se ut, efter startskottet den 14:e februari 2012, när du
loggar in på den nya internetbanken.
Koder
En del i uppdateringen av internetbanken är att byta
säkerhetslösning. Det innebär att nya koder kommer att skickas
ut och de fungerar endast med den uppdaterade internetbanken.
Koderna kommer att skickas ut ungefär en vecka före
uppdateringen.
Funktionalitet
Som kund kommer du att upptäcka att allt är i stort sett precis
som vanligt inom internetbanken. Du utför dina betalningar och
överföringar på samma sätt som tidigare.
Utseende
Det är här som den största förändringen har skett. Grundtanken med
utseendeförändringen är underlätta för dig som kund att navigera
på sidan.
Sparade mottagare
Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att flytta över alla dina gamla
sparade mottagare. Vi hoppas att du har överseende och att det
inte ställer till alltför mycket besvär för dig.
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Under Min översikt finns alla dina engagemang hos FOREX Bank.

2

Betalning och överföring slås ihop till ett och samma menyval.
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Mina inställningar låter dig bestämma hur du vill använda din
FOREX internetbank.

4

Snabbval för direkt åtkomst till:
•
•
•
•
•
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Visa senaste transaktioner
Betala från detta konto
Överföra från detta konto
Visa kommande betalningar för detta konto
Visa kontodetaljer

Om du behöver hjälp eller svar på någon fråga är du alltid
välkommen att höra av dig till oss.
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Om en betalning görs till en tidigare sparad betalningsmottagare
så hittar du dessa under Mina mottagare. Klicka på ikonen och
välj mottagare.

När en betalning utförs till en ny betalningsmottagare så anger du
bankgiro- eller plusgironummer. Ange sedan om det avser Bankgiro
eller Plusgiro. Klicka på hämta namn för att kontrollera att mottagare
stämmer. Ange sedan OCR-nummer eller meddelande beroende på
vad betalaningsmottagare kräver.

Kalender för att smidigare ange datum då betalning skall vara
betalningsmottagare tillhanda.

ÖVERFÖRING MELLAN EGNA KONTON
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Även
•
•
•
•

här finns snabb åtkomst till:
Visa senaste transaktioner
Överföra från detta konto
Visa kommande betalningar för detta konto
Visa kontodetaljer

2

Kalender för att smidigare ange datum.
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Vill du att överföringen ska utföras automatiskt månadsvis som en
stående överföring så anges detta här.

ÖVERFÖRING TILL ANDRA KONTON
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Om en betalning görs till en tidigare sparad betalningsmottagare
så hittar du dessa under Mina mottagare. Klicka på ikonen och
välj mottagare.

2

Kalender för att smidigare ange datum.

3

Vill du att överföringen ska utföras automatiskt månadsvis som en
stående överföring så anges detta här.

