
Velkommen i GrønlandsBANKEN

Adresser og åbningstider til filialerne:

Nuuk: 
Imaneq 33,  Postboks 1033,  3900 Nuuk

Maniitsoq:
Langeskov-ip Aqq. 4, Postboks 213, 3912 Maniitsoq

Ilulissat:
Kussangajaanguaq 4, Postboks 1504, 3952 Ilulissat

Sisimiut:
Kaaleeqqap Aqq. 4, Postboks 1003, 3911 Sisimiut

Qaqortoq: 
Anders Olsensvej B-nr. 1216, Postboks 517, 3920 Qaqortoq

Aasiaat:
Edvard Johansenip Aqq. 2, Postboks 339, 3950 Aasiaat

Mandag - onsdag - torsdag: 9.30 - 15.30 
OBS! tirsdage og torsdage er der lukket fra kl. 12.00 
for kontantekspeditioner.
Fredag kl. 9.30 - 15.00

Erhvervskassens åbningstider i Nuuk:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
OBS! tirsdage og torsdage er der lukket fra kl. 12.00 
for kontantekspeditioner.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til 
GrønlandsBANKEN på: +299 70 1234 eller skrive til 
bankens mail på banken@banken.gl 

Find din afdeling:
GrønlandsBANKEN har filialer i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, 

Sisimiut,  Aasiaat og Ilulissat, og Aasiaat. 
I filialerne er der en automat (undtaget Aasiaat) I byer hvor vi ikke 
har filialer, er der automater i Pilersuisoq. Det er muligt, at foretage 

de mest almindelige bankforretninger i Pilersuisoqs butikker. 
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GrønlandsBANKEN er Grønlands største pengeinstitut med 
filialer i Nuuk, Sisimiut, Maniitsoq, Ilulissat, Qaqortoq og Aasiaat. 

Tilgængelighed i centrum

Vi vil gerne være så tilgængelige for vores kunder som muligt. Derfor 
fokuserer vi meget på at være tilgængelige via netbank, mobilbank når du har behovet. 
Her kan du også oprette dine egne konti, søge om lån m.m. Dette kombinerer vi med en 
individuel personlig rådgivning.

GrønlandsBANKEN bidrager til økonomisk vækst i samfundet

Vi er en lokal bank, og forstår vores vigtige rolle i samfundet. Eksempelvis betyder dette, 
at vi er aktive indenfor skoleoplæg om finansiel forståelse, udover bankens medarbej-
dere er synlige og aktive med socialt- og frivilligt arbejde.  Vores dygtige rådgivere rejser 
derudover årligt på kystbesøg til de områder, hvor vi ikke er tilstede til daglig.

GrønlandsBANKEN lægger en plan for at opfylde dine 
økonomiske drømme

Drømmer du om en ny bil, båd, bolig eller ønsker at vide mere om 
investering i forhold til den grønlandske skattelovgivning, så er du kommet det rette 
sted. Vi har god plads og mødefaciliteter, så du og din rådgiver 
uforstyrret kan drøfte hvordan vi kan opfylde netop dine drømme.

1) Kopi af 3 seneste lønsedler (alle voksne i husstanden ønsker at skifte 

pengeinstitut).

2) Kopi af seneste selvangivelse/årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

3) Dit budget med dine faste udgifter.

4) Oversigt fra nuværende bank (evt. udskrift forside i netbank) + 

nuværende rentesatser på eventuelle lån.

5) Ved realkreditlån – seneste terminskvittering (PBS oversigt 31/3, 30/6, 30/9 

eller 30/12).

De fleste oplysninger kan vi finde ved hjælp af dit nem-id. Har

du sådan et, vil det derfor være en stor hjælp at medbringe det. 

Når vi opretter dig som kunde i banken skal vi legitimere dig som 

kunde. Derfor skal vi have kopi af dit pas eller kørekort. + evt. bopæls-

attest, såfremt adressen på årsopgørelsen ikke er korrekt længere.

For at vi kan få et overblik over din økonomi og tilbyde de bedst 
mulige vilkår:, beder vi dig medbringe følgende dokumenter: 


