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SÅDAN BETALER DU  
FOR DIN UDDANNELSE
HVOR BETALER JEG?
Du betaler via CBS’ betalingsportal Epayment 

HVORNÅR BETALER JEG?
Du betaler forud for hvert semester. Find betalingsfrist på my.cbs.dk

HVORDAN LOGGER JEG PÅ BETALINGSPORTALEN?
For at kunne logge på betalingsportalen skal du anvende dit CBS brugernavn og password, 
som du har modtaget i din e-Boks i forbindelse med din optagelse. 

HVOR SER JEG MIN FAKTURA?
På forsiden i betalingsportalen finder du de fakturaer, der ligger klar til betaling.  
Du kan også se en oversigt over dine seneste betalinger.

HVAD SKAL JEG VIDE OM BETALINGSPORTALEN?
Når du har logget dig på betalingsportalen, har du følgende muligheder under menupunktet 
Konto: 
• Under Se dine brugerinformationer kan du se dine oplysninger.
• Under Kontakt finder du kontaktoplysninger på dit studiesekretariat og IT.
• Under FAQ finder du svar på de mest almindelige spørgsmål.

HVORDAN BETALER JEG?
Betaling af en faktura er inddelt i 3 trin:
1. Faktura til betaling: Her finder du en oversigt over de fakturaer, der skal betales, 

herunder hvilket fag/uddannelse det drejer sig om, betalingsfrist og pris. Du skal sende 
hver enkelt faktura til betaling gennem alle tre betalingsfaser ved at klikke på den 
pågældende faktura og trykke ’Betal’ nederst til højre. 

2. Vælg betaler: Her skal du vælge, hvem der skal betale den valgte faktura.  
BEMÆRK: Betalingen/videresendelsen er IKKE gennemført ved valg af betaler alene. 
Selve betalingen/videresendelsen finder sted under Bekræftelse.  
Du kan vælge at betale fakturaen som privatperson eller som virksomhed.  
Dit valg her afgør, hvilke betalingsmuligheder du har under næste trin. 

3. Bekræftelse: Her vælger du betalingsmåde, indtaster betalingsoplysninger samt 
godkender betalingen.

Vær opmærksom på at en faktura først bliver videresendt til betaling (ved firmabetaling) 
eller betalt (ved privatbetaling), når der både er valgt betaler og konkret betalingsform 
for hver enkelt faktura.

HVILKE BETALINGSMÅDER KAN JEG ANVENDE?
Som privatperson kan du betale med:
• Betalingskort (Dankort, Visa, Visa electron, Mastercard, Maestro, JCB, American 

Express og MobilePay) 
• Udenlandsk bankoverførsel (eller bankoverførsel fra en dansk bank)
 
Med virksomhedsbetaling kan du betale med:
• Girokort - kun dansk virksomhed (sendes som pdf til din CBS e-mail,  

og til den virksomheds e-mail du har angivet)
• E-faktura til din virksomhed  - kun dansk virksomhed (du skal bruge virksomhedens 

EAN-nummer)
• Betalingskort (Dankort, Visa, Visa electron, Mastercard, Maestro, JCB, American 

Express og MobilePay) 
• Udenlandsk bankoverførsel (eller bankoverførsel fra en dansk bank). 
 
Bemærk! Du/I betaler selv eventuelle kortgebyrer, hvis der betales med kreditkort eller 
MobilePay.

HVOR SENDER I KVITTERING OG RYKKERE HEN?
CBS fremsender kvitteringer og eventuelle rykkere for betalingen til din CBS e-mail. Du 
skal derfor enten tjekke din CBS e-mail jævnligt eller sørge for, at din CBS mailkonto er 
sat op således at mails videresendes til den mail, du oftest bruger.  

DER ER FEJL I MIN FAKTURA – HVAD GØR JEG?
Kontakt dit studiesekretariat, hvis du oplever fejl i din faktura.  
Du kan finde kontaktoplysningerne på HD’s hjemmeside

https://epayment.cbs.dk
http://my.cbs.dk
https://www.cbs.dk/efteruddannelse/hd-uddannelserne/hd-kontakt

