
 
 

Kampagne tekster vedr. e-Boks 
 

Nedenstående kampagnetekster kan frit benyttes i kommunikationen med medarbejdere eller kunder, år 
det gælder e-Boks. 

 

Indhold: 
1. Spørgsmål og svar om e-Boks generelt 
2. Spørgsmål og svar vedr. e-Boks og lønsedler 
3. Teskter vedr e-Boks og netbank 

 

1. Spørgsmål og svar om e-Boks 
 

 Hvad er e-Boks? 

e-Boks er din elektroniske postkasse på internettet, hvor du kan modtage post fra banken, det offentlige og 
andre, som jævnligt sender dig rudekuverter.  

Du kan også gemme dåbsattest, vielsesattest og andre vigtige dokumenter. 

 Hvad er fordelen? 

Med e-Boks har du altid styr på dine papirer – helt automatisk. Du kan samle alle dine papirer ét sted, og du 
slipper for besværet med ringbind og rudekuverter.  

 Er det sikkert? 

Ja – fuldstændig. Ingen andre end dig kan åbne din e-Boks, og e-Boks lever op til de strenge sikkerhedskrav i 
Danmark. e-Boks er lige så sikker som din netbank. 

 Hvad kommer der i min e-Boks? 

Det vælger du selv. Du kan med nogle få museklik helt selv bestemme, hvad du vil modtage i din e-Boks. 
Det kan f.eks. være kontoudtog, ATP, kommunepapirer, pensionsoplysninger, mobilregninger, lønsedler og 
feriepengeoplysninger. 

 Hvornår er e-Boks åben? 

Hele tiden. e-Boks er tilgængelig døgnet rundt. 

 Er det svært?  

Nej, det er helt enkelt. Du kan logge på direkte fra Portalbank, på www.e-boks.dk med din personlige 
adgangskode eller med Digital Signatur. 

 Er det dyrt? 

Nej, e-Boks er gratis. 

 Er e-Boks sjovt? 

Nej, det er det nok ikke. Men det er i hvert fald sjovere end at bruge tid på at ordne ringbind og 
rudekuverter. Og hvor var det nu, du lagde dit sidste kontoudtog? 

 



 
 

 

2. Spørgsmål og svar vedr. e-Boks og lønsedler 

 
 Hvad er e-Boks? 

e-Boks er din elektroniske postkasse på internettet, hvor du kan modtage lønsedler fra din 
arbejdsgiver, post fra banken, det offentlige og andre, som jævnligt sender dig rudekuverter.  

Du kan også gemme dåbsattest, vielsesattest og andre vigtige dokumenter. 

 Hvad er fordelen? 

Med e-Boks har du altid styr på dine lønsedler – helt automatisk. Du kan samle alle dine papirer ét 
sted, og du slipper for besværet med ringbind og rudekuverter. 

 Er det sikkert? 

Ja – fuldstændig. Ingen andre end dig kan åbne din e-Boks, og e-Boks lever op til de strenge 
sikkerhedskrav i Danmark. e-Boks er lige så sikker som din netbank. 

 Kan jeg få andet end mine lønsedler i e-Boks? 

Ja, det kan du. Du kan med nogle få museklik helt selv bestemme, hvad du vil modtage i din e-
Boks. Det kan f.eks. være kontoudtog, ATP, kommunepapirer, pensionsoplysninger, 
mobilregninger og feriepengeoplysninger. 

 Hvornår er e-Boks åben? 

Hele tiden. e-Boks er tilgængelig døgnet rundt. 

 Er det svært? 

Nej, det er helt enkelt. Du kan logge på direkte fra Portalbank, på www.e-boks.dk med din 
personlige adgangskode eller med Digital Signatur. 

 Er det dyrt? 

Nej, e-Boks er gratis. 

 Er e-Boks sjovt? 

Nej, det er det nok ikke. Men det er i hvert fald sjovere end at bruge tid på at ordne ringbind og 
rudekuverter. Og hvor var det nu, du lagde din sidste lønseddel? 

 

3. Tekst til e-Boks og netbank 
 

Brug e-Boks via netbank og slip for rudekuverter 

Som kunde kan du bl.a. modtage dine kontoudskrifter og årsopgørelser i e-Boks. Du kan tilmelde dig via 
vores netbank, og det er også herfra, du efterfølgende får adgang til din elektroniske post i e-Boks. 

Hvis du vil prøve e-Boks, før du tilmelder dig, kan du prøve en demo på www.e-boks.dk. Du er naturligvis 
også velkommen til at besøge vores afdelinger og høre mere om fordelene ved e-Boks. 


