Kom godt i gang med Geografisk Sikkerhed
1

Log dig på Netbank via
www.banken.gl
som du plejer.

2

Vælg menuen ”konto
og posteringer” og klik
på menupunktet ”kort”

3

Her kan du se, hvilke
kort der har Geografisk
Sikkerhed – der vises
en globus ud for kortet.
Det er kun MasterCard
debit kort og
MasterCard Kredit
kort, der har denne
mulighed.

4

Klik på globussen.
Under feltet
”mobilnummer” kan du
vælge om du vil have
en besked pr. SMS –
hvis dit kort bliver
forsøgt brugt i en
lukket region.
Du vil altid først
komme til oversigten
over regioner.
Her kan du se hvilke
regioner dit kort er
åbent eller lukket for.
Ønsker du at ændre
en af indstillingerne,
klikker du på ”åben”
eller ”lukket” ud for den
region du ønsker at
ændre.
I bankens eksempel
vælges regionen

5

”øvrige Norden”
Her kan du se et kort
over de lande, der er i
regionen samt en liste
over de lande der er
med.
Du kan på den måde
altid se, hvilken region,
det land, du skal
besøge, er i.
I dette billede kan
vælge at lukke
regionen ved at klikke i
”luk region”, indsætter
du en dato i feltet
”indtil den” – vil
regionen automatisk
åbne når datoen nås.
Klikker du i feltet ”indtil
videre” vil regionen
være lukket indtil du
selv igen går ind i
dette billede og
ændrer status.
Ønsker du at regionen
skal være åben klikker
du i ”åben region” –
her kan du også vælge
en dato for, hvornår
regionen automatisk
skal lukke igen eller
vælge ”indtil videre”.
Du kan åbne og lukke
for dit kort, så ofte du
har brug for det.
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Når du har foretaget
dit valg trykker du på
”OK”.
Du har også mulighed
for at åbne og lukke for
”øvrige regioner”
Der er 4 muligheder,
hvor du kan åbne og
lukke for dit kort.
Ønsker du at ændre
en indstilling klikker du
på ”åben” eller
”lukket”.
I eksemplet vælges
”Spil på Internettet”

7

Her kan du vælge at
åbne eller lukke
kategorien og evt.
vælge en slutdato.
Hvis du lukker for en
kategori, fx ”spil på
internettet”, så virker
dit kort ikke i denne
kategori, selvom
regionen er åben.
Når du har foretaget
dine valg – klik på
”OK”.

Kontaktoplysninger i Netbank
Hold altid dine kontaktoplysninger i Netbank opdateret.
1

Skal du ændre eller
tilføje
kontaktoplysninger så
gå ind i menuen
”kundeoplysninger” og
vælge ”kontakt og
markedsføring”

2

Skal du registrere et
mobilnr. så klik på ”ny”
Husk at slette gamle
oplysninger ved at
markere oplysningen
du vil slette og klikke
på ”slet”.

3

Du kan her angive dit
mobilnr.
Husk at sætte flueben i
feltet ”Mobiltelefon –
SMS kan modtages”.
Når du har indtastet
oplysningerne klikker
du på ”OK”.

