#

Spørsmål

Svar

1

Fra når gjelder
avtalen?

Avtalen mellom foreningen og Danske Bank gjelder fra 1. januar 2015.

2

Hvordan kommer jeg
i kontakt med
Danske Bank?

Som medlem i en AFAG har du prioritert kundeservice, bade på telefon 05550
og e-post 05550@danskebank.no . Du finner en full oversikt over tilbudet på
www.danskebank.no/afag og du kan også besøke banken i en av 31 filialer
rundt om i Norge.

3

Hva må jeg gjøre for
å bytte bank til
Danske Bank?

Den enkleste måten å å bli kunde ved å gå til nettsiden
www.danskebank.no/afag

4

Jeg er i en
boligbytteprosess,
hva kan Danske Bank
tilby i fastrente?
Hva er priser og
betingelser i
avtalen?

Danske Bank har over tid vært svært konkurransedyktige på både fast og
flytende rente. For dagens fastrentepris, se www.danskebank.no/fastrente

6

Jeg er allerede kunde
i Danske Bank, vil jeg
automatisk få endret
vilkårene for mitt
kundeforhold?

Vennligst ta kontakt på e-post 05550@danskebank.no eller telefon 05550
og opplys om ditt medlemsnummer i foreningen, så vil du få priser og
betingelser som gjelder for Akademikerne.

7

Må jeg bytte
lønnskonto til
Danske Bank?

For å få prisene og betingelsene som gjelder for Akademikerne forutsettes det
at du også flytter din dagligøkonomi til Danske Bank.

8

Er det
kostnader
knyttet til å
endre
Jeg
bor
låneavtalen
utenlands,
min til
hva
vil denne
Danske
Bank?
avtalen si for
Gjelder
meg?
Akademikeravtalen også
rammelån?

Det er helt kostnadsfritt å flytte ditt lån over til Danske Bank. De betaler også
alle offentlige avgifter knyttet til flytting av lånet.

11

Hva med PCforsikring?

PC-forsikringen som har vært tilgjengelig gjennom DnB vil nå leveres av
Danske Bank.

12

Jeg finner
ikke svar på
det jeg lurer
på her.

Du er velkommen til å ta kontakt med Danske Bank på
e-post 05550@danskebank.no eller telefon 05550.

5

9

10

Priser og betingelser finner du på
www.danskebank.no/afag

Har du norsk fødselsnummer eller D-nummer og er medlem i foreningen kan
du bli kunde uavhengig av hvor du bor. Har du utenlandsk adresse kan du ikke
bestille kundeprogram på nett, men må ta kontakt med banken.
Ja, det gjør den.

