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Danske Bank öppnar mötesbokning för alla på webben 

Som första bank i Sverige öppnar nu Danske Bank möjligheten för både befintliga och blivande 

kunder att boka digitala rådgivningsmöten direkt via webben – något som sparar tid för kunderna 

och som är bra för miljön. Den öppna mötesbokningen underlättar även rörligheten om man som 

kund funderar på att byta bank. 

I takt med den ökade digitaliseringen ökar också kundernas behov av smidiga digitala tjänster. 
Danske Bank har sedan tidigare helt digitala lösningar för ansökan om lånelöfte och för den så 
kallade ”on-boardingen” när nya kunder kommer till banken. Nu tar Danske Bank nästa steg och 
lanserar en mötesbokning på webben där både befintliga och blivande kunder på ett enkelt sätt 
kan boka ett digitalt rådgivningsmöte med någon av bankens privatrådgivare.    
 
- Det ska vara lika lätt att boka tid hos oss som det är att boka ett restaurangbesök, biobesök eller 
tid hos sin frisör.  Genom vår öppna mötesbokning kan nu alla, oavsett om man är kund eller inte, 
själv välja en tid när man vill träffa oss. Det är bekvämt och enkelt och dessutom bidrar vår öppna 
mötesbokning till en ökad rörlighet om man funderar på att byta bank, säger Anneli Adler, 
affärsområdeschef på Danske Bank Sverige.  
   
- Digitala rådgivningsmöten, eller e-möten, har många fördelar - det är både miljösmart och 
tidseffektivt. Redan idag väljer många av våra kunder att träffa oss digitalt.  Mer än vart fjärde 
möte är ett e-möte och nu kommer ännu fler att kunna göra det miljösmarta valet och boka ett e-
möte, avslutar Anneli Adler.  
 
Hur fungerar mötesbokningen? 
Bokningen görs via ett webbaserat bokningsflöde på www.danskebank.se/boka-mote där man 
anger sin kontaktinformation och vad mötet ska handla om. Därefter väljer man en privatrådgivare 
som finns tillgänglig utifrån önskad tid. Direkt efter bokningen skickar banken en kvittens till den 
mailadress som angetts.       
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Anneli Adler, affärsområdeschef, Danske Bank Sverige 
076-721 61 62, anneli.adler@danskebank.se 

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige  
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se 
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