Når du skifter til Lægernes Bank

Dine spørgsmål

Vores svar

Koster det noget at skifte bank?

Nej, vi tilbyder dig gratis bankskifte

Hvordan skifter jeg bank?

1.

Opret dig som kunde på lpb.dk

2.

Du bliver kontaktet af din nye bankrådgiver – sammen
finder vi ud af, hvilke kort og konti du har brug for

3.

Vi sender dig aftalerne i netbanken til digital underskrift

4.

Du får dit nye Visa/Dankort – giv os besked, når du har
modtaget din pinkode og aktiveret kortet, så det gamle kort
kan blive lukket

5.
Kan min kæreste også blive kunde?

Vi flytter penge over fra din gamle bank

Ja, hvis I bor sammen. Hvis der lånes penge, skal du også skrive
under på lånet

Kan jeg bruge mobilbank?

Ja – på både mobil og tablet (Android +Apple)

Risikerer jeg ikke at kunne bruge dankort i en

Nej – vi sørger for, at du får dit nye Visa/Dankort, inden det

periode?

gamle lukkes

Hvor lang tid tager et bankskifte?

Det afhænger af din gamle bank – det tager typisk en uges tid

Hvad med min SU-indbetaling og Nemkonto?

Vi sørger for at flytte det over

Hvad sker der med min løn fra FADL-vagter mv.?

Hvis din løn ikke går ind på din Nemkonto, skal du oplyse dit nye
kontonr. til din arbejdsgiver

Hvad med det, jeg har tilmeldt Betalingsservice?

Vi sørger for at flytte dine betalingsaftaler over

Hvad med faste kortbetalinger?

Du skal selv rette kortoplysningerne hos udbyderen

Skal jeg kontakte min nuværende bank?

Nej, det er ikke nødvendigt - det sørger vi for

Kan jeg bestille flere kort?

Ja, du bestiller kortene i netbanken

Kan jeg bestille flere konti?

Ja, du kan bestille konti i netbanken. Her kan du også give dem
navne, så du kan kende forskel.

Får jeg min egen rådgiver?

Ja, du får din helt egen bankrådgiver, som du kan kontakte
direkte. Foto og kontaktoplysninger kan du se i netbanken

Kan jeg mødes med banken, når jeg har brug for

Ja, på lpb.dk kan du booke møde i København, Aarhus, Odense,

det?

Aalborg eller Kolding

