
Ditt företag, din privatekonomi 
och dina anställda
Vi tycker att det ska vara enkelt att starta och driva företag. 
Hos oss får du hjälp med alla delar, vi har lösningar för både 
ditt företag och dig själv.



Små företag med upp till 20 anställda

Om ditt företag har upp till ett tjugotal 
anställda har du troligen behov av fl er 
banktjänster och mer rådgivning än ett 
företag utan anställda. 

Ditt företag
Hos oss fi nns den hjälp och de lösningar du 
behöver, som exempelvis:
• Företagspaketet: Internetbank, mobilbank, 

kort och PlusGirokonto. Du kan också 
lägga till en bokföringstjänst.  

• Kundcenter Företag: Snabb hjälp med dina 
bankfrågor på telefon alla dagar i veckan.

• Företagskontoret Online: Rådgivning online 
eller på telefon. 

Din privata ekonomi
Hos oss får du också rådgivning kring din 
privatekonomi, till exempel med sparande, 
bolån, pension och försäkringar.

Dina anställda
Med förmåner som pension och försäkringar 
blir du en mer attraktiv arbetsgivare och kan 
få lättare att hitta och behålla bra personal.
Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger dina 
anställda trygghet. Dessutom kan de få vård 
snabbare och kan då komma tillbaka till 
arbetet fortare.

Företag utan anställda

Företag utan anställda har oftast behov av 
enklare banktjänster. Du är själv den som 
hanterar alla delar och då är det värdefullt 
att ha tillgång till råd och lösningar som 
förenklar vardagen. 

Ditt företag
Hos oss fi nns den hjälp och de lösningar ditt 
företag behöver, som exempelvis:
• Företagspaketet: Internetbank, mobilbank, 

kort och PlusGirokonto. Du kan också 
lägga till en bokföringstjänst.

• Kundcenter Företag: Snabb hjälp med dina 
bankfrågor på telefon alla dagar i veckan. 

Din privata ekonomi
Hos oss får du också rådgivning kring din 
privatekonomi, till exempel med sparande, 
bolån, pension och försäkringar.

Kundcenter Företag öppet alla dagar 

Rådgivning via Företagskontoret Online



Medelstora företag med många anställda

För medelstora företag med fl er än 20 
anställda är ofta behoven av banktjänster 
större. Kanske har ditt företag också en del 
affärer med utlandet. Därför kan du ha 
behov av att prata med en specialist som 
känner dig och ditt företag väl.

Ditt företag
Vi fi nns till hands när du står inför stora 
beslut som ägarskifte, förvärv av ny verk-
samhet, expansion till nya marknader med 
mera. Du får en namngiven rådgivare som lär 
känna dig och ditt företag på djupet. Ni har 
regelbunden kontakt och planerar in löpande 
möten där ni bland annat går igenom: 

• Finansiella risker företaget har och hur de 
kan hanteras.

• Finansieringsbehov som fi nns och hur de 
kan lösas på bästa sätt. 

• Nya affärsmöjligheter och hur du kan ta 
tillvara på dem.

• Rätt betaltjänster och andra banktjänster 
för ditt företag.

• Råd kring företagets kassafl öden och 
placeringar av likviditetsöverskott.

Din privata ekonomi
Hos oss får du också rådgivning kring din 
privatekonomi, till exempel med sparande, 
bolån, pension och försäkringar.

Dina anställda
Med förmåner som pension och försäkringar 
blir du en mer attraktiv arbetsgivare och kan 
få lättare att hitta och behålla bra personal.
Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger dina 
anställda trygghet. Dessutom kan de få vård 
snabbare och kan då komma tillbaka till 
arbetet fortare. Vi kan även erbjuda rådgiv-
ning till dina anställda till exempel när det 
gäller bolån, sparande och smidiga lösningar 
för vardagliga bankärenden. 
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möten där ni bland annat går igenom: 



Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig?

Besök nordea.se/dittföretag

Ring Kundcenter Företag på 0771-350 360

Följ oss på 

Facebook Nordea Sverige

Twitter Nordea Sverige

Bli kund hos oss
Du kan enkelt bli kund hos oss på vår hemsida. 
Besök nordea.se/bliföretagskund

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig?

Följ oss på 
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