
Guide
Hur du ökar din insats i Landshypotek 
direkt i Internetbanken
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Klicka på +/- för att visa eller 
dölja detaljerad information om 
ditt insatskonto. 

Här visas information om dina 
investeringar.

Klicka  på Konton för att komma 
direkt till dina konton.

Ny investering 
1. Klicka på Investera nu för att 
göra en investering och följ 
stegen på nästa sida.



2. Välj vilket konto investeringen 
ska göras ifrån.

3. Fyll i belopp, egen notering 
och ett meddelande till 
mottagaren.

4. Vid överföring till Insatskonto 
behöver du bocka i rutan för att 
visa att du är medveten om 
reglerna för en sådan insättning. 

5. Klicka på Skicka.



6. Signera överföring
Välj att logga in med BankID på 
denna enhet eller på annan 
enhet.

Observera att det inte går att 
stoppa en giltig och signerad 
överföring.

Klicka Avbryt om du vill avbryta 
överföringen.



7. Skriv under med BankID
Legitimera dig med ditt lösenord. 

BankID säkerhetsprogram på 
dator och BankID säkerhetsapp
på mobil visas till höger. 

Observera att det inte går att 
stoppa en giltig och signerad 
överföring.

Klicka Avbryt om du vill avbryta 
överföringen.



När du signerat registrerade 
överföringar visas de under 
Utförda överföringar.

Klicka på Tillbaka till din 
investeringsöversikt för att gå 
tillbaka till översikten över dina 
investeringar.



Klicka på +/- för att visa eller 
dölja detaljerad information om 
ditt insatskonto. 

Under Transaktioner visas 
information om dina 
transaktioner.

Sök transaktioner

1. Välj konto och fyll i 
datumintervall  eller välj 
förbestämt intervall I dag, En 
vecka, En månad, 6 månader
eller Innevarande år för att se 
historik. Klicka på Sök.

2. Klicka på PDF eller XLS för att 
exportera information.



Denna sida visas om det inte har 
skett några transaktioner på det 
valda konton under den angivna 
tidsperioden.



Frågor?
Vår Kundservice hjälper dig helgfria vardagar 08.00 – 17.00.

Som kund hos oss kan du logga in i Internetbanken och skicka ett 
meddelande. Du kan även chatta med oss på landshypotek.se. 
Vill du hellre prata med oss så når du oss på 0771-44 00 20.

Mer information om investera hittar du på landshypotek.se/investera.

https://www.landshypotek.se/investera
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