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Du skal logge på din nye postkasse nu
Du har fået din helt egen digitale postkasse, fordi du er f yldt 15 år. Tillykke!

Du har selv ansvar for at tjekke dine beskeder

Du skal med det samme få adgang til postkassen, hvor du fremover får vigtige beskeder om fx feriepenge,
fra kommunen eller hospitalet. Det hedder Digital Post. Dine forældre kan ikke længere se beskederne for dig.
For at få adgang til postkassen skal du allerførst have et nøglekort. Få fat i nøglekortet på nemid.nu/15.

Vælg vejen til din nye postkasse
Til dig, der ikke har NemlD i forvejen

0 Bestil dit nøglekort

Bestil det allerførste nøglekort til Nem ID på

nemid.nu/15

f) Vent på, at du modtager nøglekortet

Der kan gå op til 1 O dage, før du modtager dit
nøglekort med posten. Du må derfor have lidt
tålmodighed.

Bare husk, at du ikke er færdig endnu!
Så snart du har modtaget nøglekortet med
posten, skal du aktivere dit Nem ID og få adgang
til Digital Post. Men bare rolig: Det står i brevet,
hvordan du gør.

Til dig, der har NemlD til netbank

0 Opgrader
Opgrader dit NemlD
dit Nem ID, hvis du vil bruge Nem ID
til andet end netbank, fx til Digital Post.
Gør det nu på:

nemid.nu/15

f) Log på din nye postkasse for første gang
Så er du lige ved at være der! Nu mangler du
bare at logge på din postkasse:

post.borger.dk

Når du har logget på, skal du indtaste dit
mobilnummer. Så kan postkassen sende dig en
sms, næste gang der ligger en besked til dig.

Har du spørgsmål til Nem ID, så ring 72 24 70 50.
Har du spørgsmål til Digital Post, så tjek borger.dk/15

Med venlig hilsen

Næstved Kommune

§ Lov om Offentlig Digital Post

Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at alle borgere fra 15 år, der ikke er fritaget, modtager Digital Post fra det offentlige. Reglerne om Digital Post fremgår af lov om Offentlig Digital Post og i
bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personerfra tilslutning til Offentlig Digital Post. Loven trådte i kraft 1. november 2014.

