Vejledning til PensionsInfo
Følg nedenstående vejledning og du har adgang til din pensionsrapport, som du kan sende til
din rådgiver i Jutlander Bank:

1. Log på NetBank
2. Indtast dit Bruger-id og adgangskode og log på.
3. Nu er der mulighed for at vælge ”Pensionsinfo” i højre side under Årsopgørelse, løn og pension
4. Indtast adgangskode og nøgle fra nøglekort (NemID)
5. *Herefter åbner PensionsInfo i et nyt skærmbillede
6. Vent indtil dataindsamling er afsluttet og klik:
7. Herefter får du et samlet overblik, hvor du i bunden af siden kan klikke:

Klik på ”SEND OPLYSNINGER”
8. På næste skærmbillede kan du se, hvad der bliver sendt og hvad oplysningerne må bruges til.
I samme billede er der mulighed for at tilføje en kommentar til din rådgiver.
9. Indtast din mailadresse og tlf.nr. og klik på ”SEND”.
10.Rapporten kan nu sendes til din rådgiver via netbank

* Hvis der ikke åbner sig et nyt skærmbillede skal dette tillades i browserens indstillinger.
Se vejledning på at tillade pop op-vinduer på næste side
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Tillad Pop op-vindue.
Microsoft Edge
Symbol:
øverst til højre
➢ Indstillinger
➢ Vis avancerede indstillinger
➢ Bloker pop op-vinduer fra

Internet Explorer
Symbol:
øverst til højre
➢ Internetindstillinger
➢ Fanen: Beskyttelse af personlige indstillinger
➢ Slå blokering af pop op-vinduer fra

Google Chrome
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Åbn Chrome på din computer.’
Klik på symbolet

Vælg indstillinger
Vælg Sikkerhed og privatliv i venstre side
Vælg indstillinger for websites i midten af siden
Midt på siden vælges Popop-vinduer og omdirigeringer
Fravælg Blokeret
Skal se sådan ud:

Mozilla Firefox
Symbol:
➢
➢
➢

øverst til højre

Indstillinger
Vælg Privatindhold & sikkerhed (venstre side)
Bloker pop op-vinduer fravælges

Safari (Anvendes på MacBooks og IPads)
➢
➢
➢
➢
➢

Safari
Indstillinger
Websteder
Ekstra vinduer
Ved besøg på andre websteder ”Tillad”
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