Banktjänster för företagare
Som företagare behöver du effektiva betalningsrutiner, för att ta betalt
snabbt, behålla pengarna så länge som möjligt och under tiden förvalta dem
smart. Flexibla placeringar och förmånlig finansiering är andra viktiga delar.
Likväl som att kunna göra sina ärenden snabbt och bekvämt med digitala
tjänster. Välkommen att höra av dig för att diskutera kloka och trygga val för
dig och företaget.
Baspaket Bank
Med Baspaket Bank får du alla bastjänster
som behövs för att hantera ekonomin enkelt
och effektivt.
• Rörelsekonto för in- och utbetalningar
• Bankkort Företag (ett)
• Bankgironummer (ett)
• Betaltjänst för in- och utbetalningar
i Internetbanken
• Placeringskonto
• Internettjänst
• Mobilapp
• Engagemangsbesked en gång per år.
Du kan även välja till kreditkort, Swish och
fler betaltjänster om du har behov av det.
Trygga inköp med kort
Med Bankkort Företag dras inköp och kontant
uttag direkt från kontot. Det är också tryggt och
bekvämt att ha Kreditkort Företag kopplat till
rörelsekontot. Du får upp till 50 dagars kredit
utan att betala någon ränta och en sammanställning av dina inköp och uttag på månadsfakturan, som du självklart kan välja att delbetala. I båda korten ingår ett extra
försäkringsskydd vid resa och med Kreditkort
Företag får du fler förmåner och erbjudanden
i form av rabatter och lägre priser hos kända
leverantörer.

Inbetalningar
Beroende på mängden betalningar eller om
du har ett datoriserat ekonomisystem väljer
du det alternativ som passar bäst för din
verksamhet. Viktigast är att betalrutinerna
fungerar effektivt så att du får betalt snabbt
och slipper ligga ute med kundfordringar.
Inbetalningar görs till företagets bankgironummer som ansluts till rörelsekontot.
Vill du effektivisera ytterligare kan du
ansluta fler tjänster. Du kan välja:
• Insättningsuppgift på internet, information
om genomförda inbetalningar direkt i
Internetbanken.
• Bankgiro Inbetalningar, enkla, effektiva
rutiner för inbetalningar och avstämningar
i kundreskontran. Ett bra hjälpmedel även
om du har valt att arbeta manuellt med
kundreskontran.
• Autogiro, tryggt och lönsamt både för dig
och dina kunder. Du får betalningar i tid,
förenklar likviditetsplaneringen och
minskar tid och kostnader för krav och
påminnelser.
• Kortinlösen, för dig som erbjuder kortbetalningar för varor och tjänster över
disk eller på internet. Korttransaktionerna
betalas in på företagets konto.

• Swish Företag, passar utmärkt i situationer där kontanter är det vanligaste sättet
att betala. Pengarna kommer in på före
tagets konto direkt och du slipper köer
genom att skapa QR-koder. Då skannar
kunden bara in den i sin swishapp, så är
betalningen klar.
• Swish Handel, passar utmärkt för dig som
säljer till privatpersoner i webbbutik eller
mobilapp. Pengarna kommer in på kontot
direkt och vid eventuella returer är det
lika enkelt att betala tillbaka.
Utbetalningar
Effektiva utbetalningsrutiner är lika viktigt
som inbetalningsrutinerna. Det kommer
ständigt nya och bättre lösningar, därför
lönar det sig att se över dem med jämna
mellanrum. Tidsaspekten är också viktig när
det gäller betalningar, att betala i tid, inte för
tidigt och inte heller för sent. Du kan välja:
• Betaltjänsten i Internetbanken, du registrerar
enkelt betalningar till bank- och plusgironummer och gör överföringar mellan konton inom Länsförsäkringar och till andra
banker.

Filöverföring i Internetbanken
Med filöverföring skickar du leverantörs
betalnings-, Autogiro- och lönefiler direkt
från ditt affärssystem till banken. Du kan
också hämta filer för Bankgiroinbetalningar
OCR och återredovisningsfiler för leverantörsbetalningar och Autogiro.
Utlandsbetalningar
Betalningar till utlandet görs i Internetbanken
eller på något av våra kontor genom överföring
till konto i utländsk bank.
Placera förmånligt
Det finns många placeringsalternativ att välja
mellan beroende på vad du vill med sparandet.
Du kan välja:
• Placeringskonto Företag*, ett flexibelt
konto med kostnadsfria uttag.
• Fasträntekonto*, en trygg placering med
fast ränta under en förutbestämd tid.
Det kan vara ett bra alternativ inför stora
utbetalningar.

• Fondsparande, med olika placerings
inriktningar och risknivåer. På vårt fondtorg får du ett brett utbud av kvalitets
utvärderade fonder från våra egna och
andra förvaltare.
• Pensionslösningar, både för dig och dina
medarbetare som kan anpassas utifrån
era behov.
• Aktiehandel, när du vill handla svenska
aktier och räntebärande värdepapper
direkt på Stockholmsbörsen.
• Kapitalskyddade placeringar, en trygg
placering med möjlighet till hög avkastning. Vi har alltid emissioner på gång
med flera olika placeringsalternativ.

Boka tid för rådgivning
När du vill se över hela ekonomin och
försäkringsbehov har vi lösningarna både
för din verksamhet, dina anställda och för dig
som privatperson. Vår filosofi är att det ska
vara enkelt och bekvämt att samla allt på ett
ställe och dessutom få fler fördelar. Välkommen att boka tid för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte.
Frågor om våra banktjänster
Du är alltid välkommen att ringa oss på
kontoret. På vår webbplats kan du också
läsa mer och se aktuella räntor.

Finansiering
Att ha flexibla finansieringsalternativ är viktigt. Både när du behöver utjämna eventuella
nedgångar i likviditeten och göra större investeringar för att öka produktiviteten. Du
kan ansöka om:
• Rörelsekredit, för att öka likviditeten under
vissa perioder. Exempelvis vid säsongs
variationer eller om in- och utbetalningar
kommer i obalans.
• Hypotekslån, när du ska köpa ny eller investera i en befintlig fastighet.
• Företagslån, för olika typer av investeringar.
• Leasing och avbetalning, två fördelaktiga
möjligheter vid investeringar i lös egendom. Tillsammans med vårt dotterbolag
Wasa Kredit AB hittar vi den lösning som
passar dig och ditt företag bäst.

* Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning
i banken med belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs
eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.
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• Löneutbetalningar på internet, registrera
löner till anställda direkt i Internetbanken.
Datum för löneutbetalningen bevakas
med automatik och ser till att de anställda
får sin lön i tid.
• Bankgiro Direkt, en manuell tjänst där du
skickar in betalningsuppdragen med post.
• Leverantörsbetalningar, en elektronisk
betaltjänst för fakturor, löner och skatter.
Förfallodatum bevakas med automatik
och betalningarna görs på rätt datum.
• Löner, för dig som har ett löneadministrationssystem som kan skicka elektroniska
betalningsuppdrag till bankgirot. Dina
anställda får lönen utbetald i tid.
• Autogiro, enkelt och bekvämt sätt att
betala räkningar på.

