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Det er lettere end du tror!

At skifte til Ringkjøbing Landbobank er let, for vi 
tager os af det hele. Du kan stort set nøjes med at 
skrive under.

Vi tager os af kontakten til dit ’gamle’ pengeinsti-
tut, vi overfører alle BetalingsService-aftaler, vi la-
ver nye betalingskort, opretter NetBank, og sørger 
for at alle dine konti og depoter overføres til os. 

Så kan du bruge tiden til det, du har mest lyst til i 
stedet.

Har du spørgsmål undervejs i processen, kan du 
altid kontakte din personlige bankrådgiver. 
Vi har ingen call-centre og telefonsluser.

I stedet får du et direkte telefonnummer og en 
email-adresse til din personlige bankrådgiver. 
Det synes vi, er mere personligt, og langt nem-
mere for dig.

På næste side kan du se, hvordan bankskiftet 
foregår rent praktisk.
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Diverse papirer underskrives

• Du sætter en bekræftende underskrift på en 
overførselsanmodning.

• Vi bestiller nye Visa/Dankort, Mastercard m.v.

• Vi opretter NetBank Privat.

Konti og depoter overføres fra din tidligere bank

• De modtagne beløb indsættes på dine nye konti, og du bliver 
straks orienteret herom. Hvornår overførslen sker, afhænger 
i høj grad af dit tidligere pengeinstitut, men vi vil naturligvis 
holde øje med processen og skubbe på, om nødvendigt.

• Er der overført pensionskonti, sendes der nye kontrakter til 
underskrift.

Som du kan se ovenfor, så tager vi os af det meste. Har du spørgsmål undervejs i forløbet, så er du altid 
velkommen til at kontakte din personlige rådgiver hos os.

Sådan er forløbet
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Når du har modtaget de nye kort:

• De nye kort aktiveres. De gamle kort klippes over.

• Vi sender herefter den underskrevne overførselsanmodning 
til den tidligere bank.

• Den nye NetBank Privat er nu også aktiv.

• Vi sørger for, at alle dine BetalingsService-aftaler overføres 
til os.

• Eventuelle andre faste betalingsaftaler indlægges på ny.

• Nem-kontoen overføres automatisk til os.

• Der kan overføres penge fra din gamle NetBank til dine nye 
konti hos os.

• Du skal meddele din arbejdsgiver dit nye lønkontonummer.


