Sådan registrerer du som eksisterende bruger din legitimation via New Banking
Identity
Denne guide hjælper dig igennem de forskellige trin, du skal igennem for at uploade din legitimation.
Vær opmærksom på, at det du konkret ser på din skærm, kan afvige lidt fra nedenstående skærmbilleder.
Bliver du afbrudt i løbet af processen, kan du altid genstarte ved at trykke på linket i mailen.
Har du spørgsmål til upload af legitimation, kan du kontakte New Banking Identity via dette link eller på
telefon 42 58 06 00.

1:
Klik på linket ’Tryk her for at starte’ i bunden af
mailen fra NewBanking Identity.

2:
Læs informationerne i næste skærmbillede, scroll
ned i bunden og klik på ’Fortsæt’.

3:
Log ind på din konto hos New Banking Identity.

4:
Nu skal du uploade et billede/en kopi af enten dit
pas eller kørekort.
Vælg først hvilket dokument, du vil uploade, ved at
klikke på den lille pil i højre side.

5:
Har du tidligere uploadet et dokument, vælg da
dokumentet fra listen (se billedet til højre).
Klik på ’Fortsæt’.

6:
Har du ikke uploadet legitimation til din konto
endnu, har du nu to muligheder for at uploade
dokumentet:
Du har to muligheder for at uploade dokumentet:
1. Klik på ’vælg fil’ for at browse efter
dokumentet på din pc
2. Træk filen fra en mappe på din pc og over i
feltet på skærmbilledet, hvor der står ´Træk &
slip fil her’
Klik på ’Fortsæt’.

7.
Gentag nu samme procedure for dit
sundhedskort.
Igen kan du enten vælge et dokument, du
tidligere har uploadet via listen eller uploade et
nyt dokument.
Du har to muligheder for at uploade dokumentet:
1. Klik på ’vælg fil’ for at browse efter
dokumentet på din pc
2. Træk filen fra en mappe på din pc og over i
feltet på skærmbilledet, hvor der står ´Træk
& slip fil her’
Klik på ’Fortsæt’.

8.
Nu skal du indtaste Bruger-id og adgangskode til dit
NemID.
Klik ’Fortsæt’.

9.
Når du har identificeret dig med dit NemID, skal du
indtaste dit personnummer og klikke ’Fortsæt’.

10.
Tjek at informationerne i næste skærmbillede er
korrekte, og klik ’Fortsæt’.

11.
Indtast nu dine kontaktinformationer, hvis de ikke
allerede er udfyldt.
Klik på ’Fortsæt’.

12.
Herefter skal du udfylde PEP-spørgeskemaet
(Politisk Eksponeret Person).
Bemærk, at en stilling som borgmester eller
kommunaldirektør ikke i sig selv betyder, at man
står på listen.
Se den officielle PEP- liste her.
Afslut spørgeskemaet ved at klikke ’Fortsæt’.

13.
Tjek, at dine informationer og de uploadede
dokumenter er korrekte.
Scroll derefter ned i bunden og accepter
KommuneKredits persondatapolitik ved at sætte
flueben i boksen. Accepter derefter deling af dine
informationer til KommuneKredits ansvarlige for
hvidvask ved at klikke ’Bekræft’.
Bemærk: KommuneKredit får først besked om, at
du har uploadet oplysningerne, når du har klikket
på ’Bekræft’. Og før du har bekræftet deling, kan
Kommunekredit ikke gå videre med låne- eller
leasingaftalen.

