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1. Slik logger du inn første gang
2. Se liste over kontoer
3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift)
4. Overføre mellom egne kontoer
5. Betale en regning

SLIK LOGGER DU INN OG BETALER 
REGNINGER I NETTBANKEN
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  Skriv inn www.spv.no i adressefeltet i 
nettleseren.

  Klikk på «Logg inn» – «Privat».

  Velg «Alternativ innlogging.

Oppgi fødselsnummer 1  og 
nettbankpassord 2

Passordet har du fått tilsendt på SMS. 
Har du ikke mottatt passordet, ta 
kontakt med kundeservice på 05555 for 
å få tilsendt et nytt.





1. Slik logger du inn første gang
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  Her må du oppgi en kode fra 
kodebrikken. Trykk på den grå knappen 
til venstre for skjermen, og et tall 
på seks siffer vil komme frem på 
skjermen.

  Husk å holde kodebrikken riktig vei. 
Det grå feltet skal være til venstre for 
skjermen.





Dette er 
startsiden i 
nettbanken.

Her betaler du 
regninger, betaler 
til utlandet,

Faste betalinger, 
overfører mellom 
kontoer, 

AvtaleGiro og 
eFaktura, forfalls
mappe og utførte 
betalinger.

Kontooversikt, 
siste bevegelser, 
transaksjons
arkiv, årsopp
gaver, avslutte 
og åpne konto, 
disposisjonsrett, 
søke i transak
sjoner.

Oversikt over 
dine bankkort 
og kredittkort. 
Regionsperre.
Bestille kort. 
Sperre kort.

Oversikt over 
eventuelle lån.

Meldinger til og fra banken, 
saker til elektronisksignering, 
årsoppgaver og kontoutskrifter.

Kontaktopplysninger, samtykke, 
passord,BankID, mobilbank, SMS
bank, varslinger og innstillinger for 
betaling og konto.

For din egen 
sikkerhet, logg 
alltid ut av 
nettbanken når 
du er ferdig.

Oversikt og 
tjenester knyttet 
til eventuelle
fond, pensjon og 
aksjer.

Oversikt og 
tjenester knyttet 
til eventuelle 
forsikringer.
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Under «Mine oversikt» får du oversikt over 
saldo og disponibelt beløp for alle kontoer  
du eier.

1   Den første kolonnen viser dine kontoer.  
Du kan ha flere til ulikt formål, for 
eksempel brukskonto, regningskonto og 
sparekonto. Trenger du flere kontoer kan 
du enkelt åpne en ny i nettbanken.

2   Her får du oversikt over disponibelt beløp 
til enhver tid.

3   Her får du oversikt over varslede trekk, 
for eksempel betalinger frem i tid som 
låneavdrag eller AvtaleGiro.

4   «Endre visning» gir deg mulighet til å 
velge hvilke kontoer som skal vises på 
forsiden og enkelte andre innstillinger.

5   «Velg»menyen gir deg tilgang til de mest 
brukte funksjonene i nettbanken.

Siste bevegelser finner du ved å velge «Siste 
bevegelser» fra snarveien i kontolisten din, 
enten fra «Min oversikt» eller «Konto» i 
toppmenyen.

2. Startsiden i nettbanken
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Siste bevegelser finner du ved å trykke på 
kontonummer og kontonavn på forsiden i 
nettbanken, eller ved å velge «Mine kontoer» 
og så «Siste bevegelser» i menyen til venstre. 

   Klikk på forstørrelsesglasset for å se flere 
detaljer om transaksjonen. Hva slags 
informasjon som er tilgjengelig varierer ut 
fra hvilken type transaksjon det er.

Valget for overføring mellom egne kontoer 
finner du ved å velge «Overføre» i menyen til 
venstre.

1    Her kan du oppgi en tekst som vil 
komme frem på kontoutskriften og «Siste 
bevegelser» i nettbanken. 

2    Her må du oppgi forfallsdato. Ønsker du 
å utføre overføringen med en gang, oppgir 
du dagens dato. Ønsker du at overføringen 
skal gjøres frem i tid, oppgir du en dato 
frem i tid.

3    Velg hvilken konto du ønsker å overføre 
fra.

4    Oppgi beløpet i hele kroner. 

5    Velg hvilken konto du ønsker å overføre til.

6    Trykk «Utfør» for å gjennomføre 
overføringen.

Når overføringen er utført får du opp en 
bekreftelse.

3. Siste bevegelser

4. Overføre mellom egne kontoer
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Betale finner du ved å velge «Betale» i 
menyen til venstre.

1    Her må du oppgi forfallsdato. Ønsker du 
at betalingen skal overføres med en gang, 
oppgir du dagens dato. Ønsker du at 
overføringen skal gjøres frem i tid, oppgir 
du en dato frem i tid.

2    Velg hvilken konto du ønsker å betale fra.

3    Oppgi KID eller melding til mottaker. 

4    Oppgi beløpet i hele kroner. 

5    Oppgi betalingsmottakerens konto.

6    Kryss av her dersom du ønsker 
kvitteringsoblat tilsendt.

7    Trykk «Utfør».

1    Her kan du oppgi et navn på 
mottakeren. Da vil mottakeren bli lagret i 
mottakerregisteret ditt i netttbanken.

      Betaler du en regning med KID vil 
betalingsmottakerens navn automatisk bli 
hentet og registrert i mottakerregisteret.

2    Her må du oppgi en kode fra kodebrikken, 
på samme måte som når du logger inn i 
nettbanken.

3    Trykk «Utfør». Trenger du å endre noen 
av betalingsdetaljene velger du «endre 
betaling».

5. Betale

6. Bekrefte betaling
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Her få du en bekreftelse på at betalingen er 
utført. 

Har du betalt til en annen konto i 
Sparebanken Vest vil beløpet normalt være 
disponibelt på mottakers konto umiddelbart.

Betalinger mellom banker blir utført fire 
ganger hver virkedag – tidlig om morgenen, 
om formiddagen, tidlig om ettermiddagen og 
et siste oppgjør klokken 15.30. 

Har du registrert en betaling med forfall frem 
i tid vil overskriften på siden være «Betaling 
lagt til forfall».

7. Betaling bekreftet


