Swish.
Skicka och ta
emot pengar via
mobilnumret.
BETALA ENKLARE MED MOBILEN
Med Swish kommer pengarna in på mottagarens konto direkt, oavsett ansluten bank.
Allt som behövs är mobil- eller Swish-numret. Smidigt när du ska sälja de gamla tekopparna, dela på notan eller betala tillbaka det du är skyldig för tågbiljetten. Du kan även
betala med Swish till företag, föreningar och organisationer.

SWISH
BETALA
ENKLARE

Swish fungerar mellan Länsförsäkringar, Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund
samt Swedbank och Sparbankerna. Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag. Tala med din bank om hur du kan använda Swish.
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Nu behöver du inte längre krångla
med kontanter när du ska dela på
notan med vännerna, sälja dina
begagnade saker eller ge en gåva till
insamlingsorganisationen. Med Swish
betalar du snabbt, säkert och enkelt
via mottagarens mobil- eller Swishnummer. Tjänsten har utvecklats i ett
unikt samarbete mellan Länsförsäkringar, Danske Bank, Handelsbanken,
Nordea, SEB samt Swedbank och
Sparbankerna. Därefter har allt fler
banker valt att ansluta sig.
Med Swish kan du betala på ett
ögonblick – direkt med mobilen. Du
behöver inte fundera över kontonummer eller bankdagar när du ska skicka
pengar till en vän eller sälja din begagnade cykel. Du för enkelt över pengar
genom att knappa in mottagarens
mobil- eller Swish-nummer. Swishnumret använder du för betalning till
företag, föreningar och organisationer.
Ett perfekt alternativ till kontanter och
ett bra komplement till kortbetalning.
Med Swish kommer pengarna in på
kontot direkt, oavsett Swish-bank.

Det enda du behöver förutom appen är
Mobilt BankID som du laddar ner till din
mobiltelefon via App Store, Google Play
eller Windows Phone Store.
Vid aktivering av Swish kopplar
du ihop ditt mobilnummer med ditt
kontonummer och sen är det klart. Du
som inte har en smartphone kan välja
att endast bli mottagare av överföringar

5 enkla steg för att komma igång!
Om du redan har Mobilt BankID installerat
behöver du inte göra steg 3-4.

1 Logga in på din internetbank
2

Anslut dig till Swish

3

Beställ Mobilt BankID

4

Ladda ner och aktivera Mobilt BankID
(på App Store/Google Play/Windows
Phone Store)

5

Ladda ner och aktivera Swish-appen
(på App Store/Google Play/Windows
Phone Store)

Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag. Tala med din bank om hur du kan använda Swish.

från Swish. Det är ett första steg mot
framtidens sätt att betala. En framtid där
betalningar sker på ett ögonblick – helt
utan krångel. Följ anvisningarna i rutan
nedan för att komma igång, eller besök
lansforsakringar.se/getswish för mer
information om tjänsten.
lansforsakringar.se

