Kom godt i gang med Forbrugsoverblik i Webbank og Mobilbank
For at give dig det bedste overblik over din og husstandens samlede forbrug anbefaler vi, at du starter
med at udvælge de konti, som du ønsker skal indgå i dit Forbrugsoverblik. På den måde undgår du
også, at eventuelle overførsler mellem de udvalgte konti bliver medregnet i forbruget.

Du kan få et samlet overblik på tværs af op til 7 konti på én gang ved at klikke på ’Udvælg flere konti’:
Derefter er det en god ide at kigge på de posteringer, som ikke automatisk er kategoriseret.
Vi har, så vidt det er muligt, kategoriseret alle dine posteringer to år tilbage. Der vil dog altid være
nogle posteringer, som vi ikke automatisk har kunnet kategorisere – fx kontanthævning i pengeautomat,
konto-til-konto overførsler via Webbank mv. Disse posteringer står som ’Ikke kategoriseret’.
Du finder de ikke kategoriserede posteringer ved fx at klikke på ’Ikke kategoriseret’ i grafen eller

tabellen under fanen ’Overblik’:
Herefter får du under grafen vist en liste med alle de ikke kategoriserede posteringer. Hvis du har
mulighed for at sætte en kategori på disse posteringer, vil det hjælpe dig til at få et endnu mere præcist
billede af dit forbrug.

Klik på linket ’Ikke kategoriseret’ ud for den enkelte postering. Herefter kan du ændre kategorien,
fordele posteringen over flere kategorier eller skjule hele eller en del af posteringen, så det ikke
medregnes i Forbrugsoverblik.
Til at hjælpe dig med at kategorisere har vi lavet et skema med hoved- og underkategorier:
Hovedkategori

Underkategori

Husholdning

Dagligvarer
Fastfood og takeaway
Tøj, sko og accessories
Personlig pleje
Sundhed
Kæle- og husdyr
Andet

Fritid og fornøjelse

Rejse og ferie
Sport og fritid
Café og restaurant
Biograf, koncert og forlystelser
Elektronik, gadgets, spil mv.
Film, musik og læsestof
Andet

Transport

Brændstof
Offentlig transport
Vedligeholdelse
Lån
Andet

Bolig

Termin, husleje og boliglån
Vedligeholdelse
Varme, vand, el og gas
Indretning og udstyr
Andet

Øvrige faste udgifter

Lån
Fagforening og a-kasse
Forsikring
Institution
Telefon, internet og tv
Ægtefælle- og børnebidrag
Andet

Andre udgifter

Gebyr, rente og provision
Gaver og velgørenhed
Opsparing
Andet

Fritidshus

Termin, husleje og boliglån
Vedligeholdelse
Varme, vand, el og gas
Indretning og udstyr
Andet

Indtægter

Løn og dagpenge
Offentlige ydelser
Ekstraordinære indtægter
Andet

Forbrugsagenter
Med forbrugsagenter kan du automatisk holde øje med dit forbrug. Du kan sætte et ønsket maksimalt
beløb for sit forbrug inden for hver forbrugskategori og som tilvalg vælge at få besked via Info Service
dvs. pr. sms eller e-mail, når dette beløb overstiges.
Det er også muligt at sætte et beløb yderligere, hvor der også gives besked via Info Service.
Her er et eksempel på oprettelse af en forbrugsagent på 'Husholdning', som der er sat til maksimalt
forbrug kr.10.000,-. Når der tilvælges at få en besked, når maksimalt forbrug overstiges, så kan jeg
også vælge at få yderligere besked ved et andet beløb, her kr. 8.000,-.

Her er to eksempler på forbrugsagenter, når de er oprettet:




'Indretning og udstyr', der er første beløbsgrænse oversteget dvs. der er sendt en besked ved kr.
2.000,- men den maksimale grænse er ikke oversteget, derfor er baren gul og klokken grå.
Overstiges den maksimale grænse, bliver baren rød (ikke vist).
'Dagligvarer', der er første beløbsgrænse ikke oversteget, derfor er baren grøn og klokken gul.

Du har også adgang til Forbrugsoverblik i Mobilbank til iPhone, Android og iPad.

