
Sådan underskriver du elektronisk, 
når du kan tegne selskabet alene 
Med elektronisk underskrift kan du nemt, hurtigt og 
sikkert underskrive dokumenter fra sparekassen. 

Du sparer bøvlet med papirer og ringbind, og du kan altid genfinde dokumenterne i e-Boks.

Som enkeltmandsvirksomhed kan du aftale med din rådgiver, om du vil have dokumentet til 
underskrift i din private eller din erhverv e-Boks. Vælger du at få dokumentet i din private e-Boks, 
skal du logge på den. Vælger du din erhverv e-Boks, kan du følge denne vejledning. 

Hvis du alene kan tegne et iværksætterselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform, kan 
du underskrive med dit private NemID frem for med en Medarbejdersignatur. Du skal logge på e-
Boks erhverv, men med dit private NemID og underskrive med dit private NemID. Husk at vælge 
’Færdiggør underskrivning’, når du har underskrevet, så dokumentet sendes tilbage til 
afsenderen. 

Log på via e-Boks 
erhverv

1. 
Du logger på e-Boks erhverv.

Her indtaster du dit private 
bruger-id og adgangskode 
og bruger dit private NemID 
nøglekort.
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2. 
Hvis du kan tegne et 
eller flere virksomheder 
alene, vil navnene på disse 
virksomheder blive listet 
her.

Du vælger virksomheden, 
hvorefter du får vist 
virksomhedens indbakke.

3. 
Hvis du ikke har rettig-
heder til virksomhedens 
postkasse, bliver du første 
gang bedt om at Aktiver 
fulde rettigheder. 

Sådan underskriver 
du et dokument

1. 
I indbakken vælger du 
Underskriv for det dokument, du 
vil underskrive. 
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Har du problemer med at signere med dit private NemID?

Kontakt e-Boks brugersupport Erhverv på telefon +45 82 30 32 30

Åbningstider:
Man-søn:  09:00 20:00
Helligdage:  10:00 15:00

Eller skriv til brugersupport via e-Boks’ hjemmeside på 
www.brugersupport.e-boks.dk

2. 
Du læser dokumentet og 
underskriver med dit private 
NemID.

3. 
Til sidst vælger du 
Færdiggør underskrivning, 
hvorefter dokumentet 
sendes tilbage til banken.
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