
NetBank giver dig frihed!

 Klik dine daglige 
bankforretninger 

på plads via en hvilken 
som helst computer,  

tablet eller smartphone 
- og få mere tid til 

dine fritidsinteresser!

Med NetBank kan du bl.a.:
• se dine konti i Landbobanken
• foretage overførsler til både egne og andres konti
• betale indbetalingskort
• selv tilmelde og afvise betalinger hos Betalingsservice
•    med BeskedService kan du tilmelde dig forskellige  
 services pr. SMS eller e-mail,  f.eks. information  
 om din saldo
• udveksle post med banken
• se indholdet i dine depoter
• handle med værdipapirer til lav kurtagesats
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 Frihed uden geografiske 
begrænsninger
- NetBank har 

uanede muligheder

NetBank giver dig mulighed for at ’klikke’ dine 
daglige forretninger på plads - uanset tidspunkt 
og hvor i verden du befinder dig. 

Du kan bruge NetBank fra hvilken som helst 
computer, tablet eller smartphone. Der kræves 
ingen forudgående installation eller indlæsning 
af programmer. Når du benytter NetBank, er du 
konstant online med os. Det giver dig sikkerhed 
for, at du altid får de nyeste, helt opdaterede 
oplysninger.

Med BeskedService får du mulighed for at til-
melde dig forskellige services pr. SMS eller  
e-mail, du kan f.eks. få besked om følgende:

• Information om indsat beløb på din konto. 
• Saldooplysning med fast frekvens, 
   f.eks. én gang om ugen.
•  Information om overtræk eller når saldoen på
   den tilmeldte konto passerer et bestemt beløb
   i op- eller nedadgående retning. 
   Du angiver selv beløb og retning, f.eks. når 
   saldoen bliver mindre end kr. 200.

Servicen kan tilmeldes samme konto flere gange 
med forskellige kriterier. Servicen kan maks. 
udløse én besked om dagen pr. tilmeldt medie.

BeskedService 
- informationer fra 

banken til dig 
pr. email eller SMS
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NetBank servicerer dig overalt!
- det giver maksimal frihed og overblik


