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Vejledning til oprettelse af konto samt overførsel af penge til konto. 

 

Trinvis guide for privatpersoner 

Indgang på platformen 

1. Opret gratis bruger her 

Du kan her vælge at oprette dig gennem en konto fra følgende: Google, Facebook, LinkedIn og 

Apple, eller blot over en given mailadresse.  

 

Her skal basale brugeroplysninger opfyldes som; navn, mail, mobilnummer, adgangskode og land, 

plus en accept af vilkår og samtykke til dataudveksling. 

 

Derudover er der krav om indsendelse af pas/kørekort samt sandhedsbevis eller andet som 

dokumenterer den oplyste adresse. 
 

 

2. Login og klik ”Klargør min konto” som vises på dashboard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@exactinvest.com
https://new.flexfunding.com/exact/login


 

Mangler du hjælp, så kontakt os på: 
Info@exactinvest.com 
+45 70 22 87 77 

3. Vælg bopælsland ved at trykke på drop-down menuen, og vælg privatkunde: 

 

 
 

4. Indtast personlig information i alle felter. 

 

5. Upload identifikationsdokumenter ved at trykke på "vælg fil". Husk at vælge type af identifikation 

ved at trykke på drop-down menuen "Personlig identifikation" og ligeledes med "Adresse-

identifikation". Billederne skal være i god kvalitet og i farve: 
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6. Udfyld dit PEP-svar. PEP betyder "politisk eksponeret person". Er du tvivl om, hvilke bokse, du skal 

klikke i, tryk på "Tryk her for forklaring" skrevet med blåt: 

 

 
 

7. Indtast dit alias og pinkode. Dit alias er synligt for låntageren og andre investorer, når du investerer 

i et lån. Pinkoden er en sikkerhedsforanstaltning, vi beder om, hvis du ringer og beder om hjælp 

ang. dine kontoindstillinger. Vær opmærksom på, at koden er ikke synlig nogen steder på 

platformen: 

 
 

8. Acceptér vores vilkår og betingelser ved at klikke i boksen. Du kan læse vores vilkår og betingelser 

ved at trykke på "vilkår og betingelser" skrevet med blåt. 

 

9. For at færdiggøre din kontooprettelse skal du aktivere tofaktorgodkendelse med appen Authy.  

I simple term er dette en yderlig sikkerhedsforanstaltning.  

Følg nedenstående for at aktivere Authy: 
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1. Tryk på ’aktiver’: 

 
 

2. Tryk fortsæt og bekræft din adgangskode. Det er den kode, du bruger til at logge ind på Flex 

Funding. 
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3. Bekræft telefonnummer. 

 

4. Hent Authy i Google Play eller App Store på din smartphone eller tablet. Det kan også hentes til 

mac på: https://authy.com/download/:

 

5. Inde i Twilio Authy appen indtastes følgende oplysninger: 

 Skriv landekode (søg efter landenavn) og mobilnummer. Tryk "ok": 

 Få account verification via SMS eller opringning. Du modtager en registreringskode, som skrives 

ind i appen. 

Appen er nu klar til brug. Tryk "fortsæt" i tofaktorgodkendelsen: 
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6. Nu ses følgende, og åben din Authy app for at acceptere: 

 
 

7. Tryk i Authy appen på den grønne knap ”Approve” 
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8. Vises ovenstående billede ikke i appen, kan nedenstående 7-cifrede kode indtastes i Authy-appen 

for at give autorisation: 

 
 

 

9. Din konto er nu oprettet! Der afventes blot godkendelse fra Flex Funding, tryk ’ok’. 

Din kontooversigt kan på låneplatformen nu findes under ’dashboard’ øverst på siden. 

 

Overfør penge til Flex Funding platformen 

Du kan nu overføre penge direkte fra din Netbank eller ved bankoverførelse til din Flex Funding konto.  

Penge skal overføres til Flex Fundings sikringskonto hos Danske Bank, som er  

reg.nr.: 3409 og konto.nr.: 11469019 

Det er vigtigt, at du skiver dit Flex Funding kontonummer korrekt i tekstfeltet. Dit Flex Funding 

kontonummer er: DKDKKXXXXXXXX (DKDKK + 8 tal). Hvis du logger ind på Flex Funding, kan du se dit 

kontonummer. 
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