
1)   Vælg Konto og betalinger
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Guide – Jyske Netbank

Find dit gamle budget fra Budgetzonen
Dit budget fra Budgetzonen i den gamle netbank er overført til den nye netbank. Vi anbefaler, at du bruger dit gamle 
budget som inspiration og tjekliste til at lave et helt nyt budget, næste gang du skal have kigget på din økonomi. 
Når du laver et nyt budget, kan du overføre Betalingsservice-aftaler og andre betalinger direkte til budgettet. 

Vil du ikke lave et nyt budget, kan du vælge at arbejde videre med det gamle.
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2)   Vælg Budget
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3)  Her ligger dit gamle budget, og du har flere muligheder

4A  Under Betalingsaftaler kan du hente betalinger fra Betalingsservice til dit budget

4B  Under Øvrige Betalinger kan du hente andre faste betalinger til dit budget.

4C  Under Basisoplysninger kan du:

 · Navngive budgettet

 · Vælge konto og startbeløb 

 · Give Jyske Bank adgang til budgettet

4A 4B

3A

4C

• Opdatér budgettet – se punkt 4)
• Lav et helt nyt budget, evt. med det gamle som tjekliste – se her, hvordan du gør: www.jyskebank.dk/budgetfilm
• Juster budgettet manuelt ved at klikke på hver enkelt budgetpost
• Lad budgettet stå og opdatér det senere

3A   Har du flere budgetter, kan du se dem her

3B   Lav et print af dit budget

4)   Opdatér budgettet
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6)   Se, om dit budget stemmer

Nederst i budgettet kan du nu se, om dit budget stemmer. I dette tilfælde stemmer budgettet 
ikke, så den faste overførsel skal ændres. Nogle gange kan det også være nødvendigt at over-
føre et engangsbeløb som en ny startsaldo, så budgettet ikke kommer i minus fra start.  
Du kan lave overførslerne under Konti og betalinger i netbanken.
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5)   Husk at slette gamle betalinger

Når du har opdateret budgettet, så husk at tjekke, om der er betalinger, der er på budgettet to gange. 
Hvis der er det, så slet  de gamle betalinger og bevar de nye. Husk også at tjekke beløb og interval 
passer ved hver budgetpost. 


