Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Box 7523, 103 92 Stockholm

Klagomål kan riktas till Danske Bank, Sverige Filial
Som kund kan du alltid vända dig till ditt kontor eller avdelning och direkt framföra dina
synpunkter. Alternativt använder du dig av möjligheten att sända klagomålet från bankens
hemsida. Vilket alternativ du än väljer så kommer banken att utreda ditt klagomål och återkomma
med ett svar inom 14 dagar.
Är du inte nöjd med det svar du fått kan du vända dig till bankens klagomålsansvarige.
Klagomålsansvarige utreder ditt ärende och återkommer sedan med skriftligt svar senast 14 dagar
efter att han eller hon mottagit ditt ärende. Tar utredningen längre tid kommer du att informeras
om detta. Det svar du får från klagomålsansvarige innebär slutligt besked från banken.
Klagomålsansvarig är kundombudsmannen.
Du når klagomålsansvarig på följande adress:
Danske Bank
Klagomålsansvarig
Box 328
581 03 Linköping
Om du inte skulle vara nöjd med det besked som du fått från klagomålsansvarige har du
möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt
ärende prövat.
Allmänna reklamationsnämndens adress:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se
Vem kan jag tala med utanför banken?
Opartisk rådgivning och information lämnas av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Du kan
också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen i den kommun där du bor.
Om du som konsument har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och
det har uppstått en tvist, som du inte kunnat lösa med banken, har du rätt att vända dig till EU:s
onlineplattform för tvistlösning. Vid registrering anges vår epostadress kundklagomal@danskebank.se. Även om du använder onlineplattformen när det gäller
klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för
beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.konsumenteuropa.se.
Klagomål på EU nivå:
Det är också möjligt att ge in ett klagomål på EU-nivå. Ytterligare information om detta finns på
EU-kommissionens hemsida: https://ec.europa.eu/info/about-europeancommission/contact/problems-and-complaints_sv.

