
En enda 
bedre

lokalbank

Her finner du det 
du trenger å vite 



Mandag 8. november gleder vi oss til å ønske 
deg velkommen til et helt nytt tjenestespekter 

og en enda bedre lokalbank.

Vi håper du blir fornøyd!



Mobilbank og nettbank

1

Slik tar du i bruk ny 
mobilbank på 1-2-3

Last ned mobilbank
fra SpareBank 1 i AppStore 
eller Googe Play

2 Følg instruksjonene på 
skjermen

3 Logg inn med BankID og 
lag PIN-kode

1

Slik logger du deg 
inn i ny nettbank

Gå inn på bank.no

2
Klikk på ”Logg inn”- 
knappen øverst i 
høyre hjørne

3 Logg inn med BankID 

OBS! Vent med å laste ned ny app og logge inn i 
ny nettbank til mandag 8. november kl. 08:00

Neste gang du logger inn bruker 
du bare ansiksID eller PIN-kode. 

Superenkelt - ikke sant?



Kort og betaling

Ta i bruk nytt bankkort 5. november

Du har nå mottatt nytt bankkort fra SpareBank 1. Det nye 
kortet ditt tar du i bruk fredag 5. november kl 18:00.  
PIN-koden er den samme som før. Ditt gamle Eika-kort vil 
slutte å virke på samme tidspunkt. Husk å legge inn det 
nye kortet ditt i Vipps!

Har du kredittkort?

Du vil få tilsendt nytt kredittkort fra SpareBank 1 i 
midten av november. PIN-koden er den samme som før. 
Ditt gamle kort vil slutte å virke 22. november. I perioden 
8. - 22. november vil du dessverre ikke kunne se saldo og 
transaksjoner i mobil- og nettbank. I denne perioden kan 
du logge inn på eikagold.no for å få oversikt.



Sparing og lån

Sparing i fond

Samler du dine fond i SpareBank 1 Nordmøre får du full oversikt 
i mobil- og nettbank sammen med resten av økonomien din. 
Snakk med oss - så hjelper vi deg.

Lån

Full oversikt over boliglånet ditt får du i mobil- og nettbanken. 
Har du bil- båt eller andre lån er det enkelt å flytte lånet over til 
SpareBank 1 Nordmøre. Da kan du f.eks. se detaljer, betale ned 
ekstra eller endre forfallsdato.  Kontakt oss - vi gjør flyttejobben 
for deg.

Finner du ikke det du leter etter i 
mobil- eller nettbank? - Snakk med 

oss så hjelper vi deg



Forsikring

Full oversikt over forsikringene dine

I mobilbanken finner du alle forsikringene 
dine, og du kan gå inn på hver enkelt for å se 
og gjøre endringer.

Er du på reise og trenger bevis på at du har 
forsikring, finner du reiseforsikringsbevis på 
samme sted.

Stress å flytte forsikringer? 
Neida, vi gjør hele flyttejobben for deg!



Nettsider og kundeservice

Nye nettsider

Nå blir det enklere å gjøre bankting og å finne svar på 
ting du lurer på her og nå. Prøv gjerne å søke!
Adressen er den samme som før: bank.no

Chat med oss

Få svar fra vår ChatRobot Sammie hele døgnet eller 
snakk direkte med oss. Vi er her for å hjelpe deg 7 - 24 
alle dager hele året

Ring oss
Vi har fått nytt telefonnummer: 915 03900
Du kan fremdeles få snakke direkte med din 
kunderådgiver i Surnadal, Kristiansund eller 
Trondheim.



Har du spørsmål?

8. - 12. november har vi åpent 08:00 - 20:00
i Surnadal, Kristiansund og Trondheim for å hjelpe 

deg og svare på eventuelle spørsmål.

bank.no


