
Hvis du ønsker yderligere information om EG Bolig NemKonto, er du altid velkommen til at kontakte vores salgsteam på tlf. 7013 2211  
eller pr. e-mail til egbolig@eg.dk. Alternativt kan du besøge vores hjemmeside www.eg.dk/bolig, hvor du kan læse mere om administrationsværktøjet EG 
Bolig. 

EG Bolig NemKonto
- når det skal være nemt at udbetale penge

Med EG Bolig NemKonto er det slut med checks, der aldrig bliver indløst og tid brugt på at få fat på 

kontonumre til udbetaling. NemKonto sikrer en nem og effektiv udbetaling. 

Med EG Bolig NemKonto kan du øge produktiviteten, da det i minimalt omfang vil være nødvendigt at 

indhente og opdatere kontooplysninger på betalingsmodtagerne. Samtidig behøver betalingsmodtagerne 

ikke længere oplyse jer om, hvis de får nyt kontonummer.   

Dine fordele med NemKonto til EG Bolig: 

 Nem og hurtig opdatering af kontooplysninger på betalingsmodtagere

 Kan erstatte checks i forbindelse med manuelle udbetalinger

 Tidsbesparende og færre fejludbetalinger

 Udbetal tilgodehavender direkte til kreditors, indflytters, lejers og fraflytters NemKonto

 Udbetalingen af tilgodehavender til NemKonto foregår via kreditorbetaling fra følgende moduler:

o Forbrugsafregning

o Flytteafregning

o Lokaleudlejning

o Ni-udbetaling

Alle i Danmark skal have en NemKonto, både enkelt personer, foreninger og virksomheder.  

NemKonto er en helt almindelig bankkonto, der udpeges som NemKonto. Alle udbetalinger til modtageren 

kan indsættes på NemKonto.  

Ud over en aftale med EG Data Inform A/S om brug af EG Bolig NemKonto skal du også være tilmeldt 

ordningen hos Nets eller din bank. Tjek om din bank kan modtage udbetalinger til NemKonto, og bed 

banken om at kontakte os. Vi undersøger derefter om der også kan laves en løsning til netop din bank. 

P.t. kan vi levere NemKonto udbetalinger via kreditorbetaling til følgende banker:

 Nets

 Danske Bank

 BEC – Bankernes EDB Central

 Sydbank

 Nordea

Brugen af EG Bolig NemKonto kræver, at du har modtagerens cpr-nr. noteret i Interessentkartoteket i EG 

Bolig.  EG Bolig NemKonto er et tilkøbsmodul til EG Bolig.  
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