
 

 

Hvad kan de forskellige brugertyper 
 
 

A-Erhverv: 

 

Kan godkende alene og for B, C eller D-brugere.  

 

Kan frit overføre penge til 3. mand uden godkendelse fra anden bruger. En A-bruger kan derfor alene både 

forberede og gennemføre en betaling.  

 

Kan foretage betalinger til 3. mand i MitNykredit Erhverv mobilbank. 

 

 

B-Erhverv: 

 

Kan ikke godkende alene. Skal godkende sammen med A, B, eller C-brugere. Hvis det er sammen med en C-

bruger, skal B-brugeren være 2. godkender. 

 

Brugeren kan enten forberede og delvist godkende en betaling, som efterfølgende skal godkendes af en anden 

bruger (A- eller B-bruger), eller kan godkende en betaling, som er forberedt og delvist godkendt af en anden bruger 

(B- eller C-bruger). B-bruger kan slette en betaling alene. 

 

En B-bruger kan ikke handle fonds. 

 

B-brugere oprettet før 27.11.2018 kan som standard overføre mellem egne konti, hvis betalingen straksgodkendes. 

Lægges betalingen i kuvert gælder ovennævnte godkendelsesregler.  

 

B-brugere oprettet fra og med 27.11.2018 kan som standard ikke overføre mellem egne konti alene. Funktionen kan 

til-eller fravælges ved henvendelse til Nykredit.  

 

 

C-Erhverv: 

 

Kan ikke godkende alene. Betalingerne skal færdiggodkendes af A- eller B-bruger. 

 

En C-bruger kan forberede og første godkende en betaling, men kan ikke foretage endelig godkendelse af den. Der 

skal A- eller B-brugere til at færdiggodkende betalingen. C-bruger kan slette en betaling alene. 

 

En C-bruger kan ikke handle fonds. 

 

C-brugere oprettet før 27.11.2018 kan som standard overføre mellem egne konti, hvis betalingen straksgodkendes. 

Lægges betalingen i kuvert gælder ovennævnte godkendelsesregler. 

 

C-brugere oprettet fra og med 27.11.2018 kan som standard ikke overføre mellem egne konti alene. Funktionen kan 

til-eller fravælges ved henvendelse til Nykredit. 

 

 

D-Erhverv: 

 

Kan alene oprette betalinger.  

 

En D-bruger kan oprette betalinger, men kan ikke godkende betalingerne. De skal godkendes af A, B eller C-

brugere.  

 

En D-bruger kan ikke handle fonds. 

  



  

 

2 Nykredit - [Title] 

Oversigt over brugertypers muligheder: 

 

 

 A B C D 

Straks-godkend betaling til 3. mand Ja Nej Nej Nej 

Straks-godkend overførsel mellem egne konti Ja Nej/ja* Nej/ja* Nej 

Opret betaling til senere godkendelse Ja Ja Ja Ja 

Indlæsning af betalingsfil Ja Ja Ja Ja 

Behandle en afvist betaling Ja Ja Ja Nej 

Slette en betaling Ja Ja Ja Nej 

1. godkender af betaling Ja Ja Ja Nej 

2. godkender af betaling Ja Ja Nej Nej 

Handle fonds Ja Nej Nej Nej 

*) B- og C brugere oprettet før 27.11.2018 kan som standard overføre mellem egne konti. B- og C-brugere oprettet 

efter den 27.11.2018 kan som standard ikke overføre mellem egne konti. Funktionen kan til- eller fravælges ved 

henvendelse til Nykredit.  

BEMÆRK: Det er 2. godkenders beløbsgrænse der er afgørende for hvor store betalinger der kan gennemføres. 

Vi anbefaler at brugere ikke oprettes med højere brugertype end nødvendigt. 


