Byta bank
– så här gör du
För att underlätta för dig som kund att byta bank
har Bankföreningen, tillsammans med sina
medlemsbanker, utarbetat gemensamma rutiner
för bankbyte.

Din nya bank		
Dag 1
Du och eventuell
medkontohavare
skriver på avtal
för att byta bank.
Konton, produkter
och tjänster läggs
upp.
Skriv upp vilka
företag som du får
e-fakturor ifrån i den
gamla banken och
spara ner e-fakturor
som du vill behålla.
Ta också bort
eventuellt andra
överföringar.

Dag 3-5*
Du får dina nya
konton, produkter
och tjänster.
Du kan nu börja
använda din nya bank.
Sluta att använda
gamla produkter, till
exempel kort.
Nu kan du själv
föra över pengar till
den nya banken om
du vill.
Lägg upp e-fakturor
och eventuellt andra
överföringar från det
nya kontot.

Din gamla bank
Avslutsuppdrag
Avslut skickas det
datum* som är
överenskommet
mellan dig och din
nya bank.
Meddela din
arbetsgivare och
eventuellt andra
parter ditt nya
kontonummer.
Hör gärna med
din nya bank om
vad de kan hjälpa
dig med.

* Kort och koder kan ta något längre än 3 vardagar att få
beroende på att kort och kod inte får komma samtidigt och
hur postgången är.
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Dag 1
Din gamla bank tar
emot avslutsuppdraget.

Dag 3
Din gamla bank
har slutfört
avslutsuppdraget.

Tips!
Det kan vara bra
att byta bank precis
efter ett månadsskifte

Tänk på att vissa
produkter och
tjänster tar längre
tid att handlägga
än 3 vardagar,
till exempel
värdepapper.

Pengar in
Lön
Pension
Studiemedel, barnbidrag
Skatteåterbäring
Övrigt
Att byta bank
Nya banken lägger upp
konton, produkter och
tjänster.

Tjänster
Internetbank
Kort
Kortkredit
Bank-ID/Mobilt Bank-ID
Kontokredit
Swish
Övrigt

Andra produkter
och tjänster
Det tar normalt
längre än 3 vardagar
att handlägga:
Bostadslån
Privatlån
Aktier
Fonder
Andra värdepapper
Pensionssparande
Övrigt

Bank

Fler konton
Delat konto
Sparkonton
Transaktionskonton
Avkastningskonton
Fasträntekonton
Skogskonton

Pengar ut
Autogiro
E-faktura
Stående överföringar
Månadssparande
Betalningar
Tjänster kopplade till
kort, till exempel filmoch musiktjänster

Avslut i annan bank
Avlämnande bank
avslutar inkommet
avslutsuppdrag inom
3 vardagar.
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