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Grenaa, 22. juni 2022 

 

Kommentar til Finanstilsynets påbud til Djurslands Bank  

om NemID nøglekort  
 

Djurslands Bank tager Finanstilsynets påbud til efterretning.  

 

For at sikre en ordentlig overgang fra NemID til MitID har Finanstilsynet tidligere accep-

teret en migrationsplan fra Finans Danmark, hvor overgangen til MitID skulle være gen-

nemført den 30. juni 2022. Med MitID styrkes sikkerheden, og Djurslands Bank har ar-

bejdet dedikeret på at flytte alle kunder fra NemID til MitID inden for denne frist.  

 

Men nogle kunder skal forbi Borgerservice i forbindelse med overgangen til MitID. Her 

har ekstraordinære situationer som flygtningestrømmen fra Ukraine, ændrede pasregler 

og folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet gjort, at der er kommet et ekstra uforudset 

pres på Borgerservice, som betyder, at det en del steder i landet er svært at tilbyde til-

strækkeligt med tider til borgerbetjening. Det betyder, at der vil være kunder, der ikke 

kan nå at få deres MitID inden udgangen af juni 2022. Derfor har partnerskabet bag  

MitID – Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen – besluttet, at slutdatoen for, hvornår 

alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022.  

 

Djurslands Bank arbejder kontinuerligt på sikkerheden i betalingsløsningerne, herunder i 

overensstemmelse med kravene i lov om betalinger, som ligger til grund for Finanstilsy-

nets påbud. Den ekstraordinære situation i Borgerservice har dog gjort det nødvendigt at 

balancere dette med så vidt muligt at undgå at udelukke en gruppe kunder, der anven-

der NemID nøglekort, fra at kunne tilgå finansielle tjenester, der er afgørende for, at 

gruppen kan deltage i samfundet.  

 

Udrulningen af MitID vil fortsat foregå i et højt tempo med et mål om, at flest mulige 

brugere er flyttet pr. 30. juni 2022. De ekstra måneder herefter har først og fremmest til 

formål at sikre, at man ude i landets kommuner kan imødekomme alle dem, der har brug 

for hjælp i Borgerservice til at få MitID. Vi opfordrer derfor alle kunder, der endnu ikke 

har fået MitID, til at logge på net- eller mobilbanken. Her bliver man guidet til, hvordan 

man får MitID nemt og sikkert.  

 

Finanstilsynets redegørelse 

 

Med venlig hilsen  
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