Få personlig
rådgivning i
Sydbank Direkte
– alle ugens dage kl. 8-20

Sådan kan du kontakte os
Ring på 70 10 78 79 alle ugens dage kl. 8-20
Ring til os om alt, der har med din daglige økonomi at gøre.
Bankuddannede medarbejdere er klar ved telefonerne i
hele åbningstiden (vi holder kun lukket på helligdage).

Chat med os alle dage kl. 8.30-16
Følg chat-linket på sydbank.dk/direkte, hvis du har et kort
spørgsmål og har brug for et hurtigt svar.

Hold et netmøde
Book et netmøde med en rådgiver, så du kan følge med i
beregninger eller præsentationer på din pc eller tablet,
mens I snakker sammen.

Send en mail
Send en e-mail til os på direkte@sydbank.dk, også udenfor
åbningstiden. Så kontakter vi dig efterfølgende.

Hjælp til teknikken i Hotline på 74 37 25 98 kl. 8-20
Har du spørgsmål til teknikken til Sydbanks NetBank,
MobilBank eller NetBoks? Kontakt Hotline på 74 37 25 98
eller hotline@sydbank.dk.

Blandt
de hurtigste
i landet til at
besvare dit
opkald*

Hjælp og rådgivning 					
alle ugens dage 8-20
I Sydbank Direkte rådgiver og servicerer vi dig, som har brug
for hurtig, kompetent og fleksibel rådgivning om din daglige
økonomi – på et tidspunkt, der passer ind i din dagligdag.
Du kan ordne alle dine bankforretninger online eller telefonisk
– alle ugens dage fra kl. 8 til 20 (undtagen helligdage).
Rådgivning om din daglige økonomi
Du kan få rådgivning om alt, der har med din daglige økonomi
at gøre i hele åbningstiden: Lige fra betalinger, overførsler eller
kort til andre mere komplekse bankforretninger som pension,
boliglån og billån.
Telefon, mail, chat eller netmøde
Du vælger selv, hvordan du vil kontakte os – på telefon, mail eller
chat. Og så kan du naturligvis altid klare de almindelige bankforretninger via din NetBank og MobilBank – ganske som du plejer.
Som noget nyt kan du også holde et netmøde med en rådgiver.

Ring 70 10 78 79
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NetBank og MobilBank
Du kan ordne de fleste bankforretninger
via NetBank eller MobilBank.
MobilePay
Betal eller overfør penge via mobilen
med MobilePay.
Sydbanks pengeautomater
Ind- og udbetaling, køb og salg af euro.

Tlf. 70 10 78 79
sydbank.dk

