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Företagspaket
– med våra bästa tjänster för dagliga bankaffärer

Effektiva betalningar och enkla inköp. Två starka skäl för dig att välja det här paketet! 

Nordeas Företagspaket innehåller bland annat transaktions-
konto, bankkort knutet till transaktionskontot, betalkortet 
Business Gold, Internetbanken Företag, appen Mobilbank-
en Företag och Personlig service via telefon. Paketet är 
en helhetslösning som underlättar dina bankaffärer. Du får 
dessutom många fördelar tack vare att transaktionskontot 
innehåller ett PlusGironummer som ger fler möjligheter än 
ett vanligt bankkonto.

Ett bankkonto för alla transaktioner 
Transaktionskontot är navet i Företagspaketet. PlusGirobe-
talningar ger marknadens bästa stopp-tider för betalningar 
till och från kontot. Det är det snabbaste sättet att betala 
och få betalt. 

Bankgiro ger dina kunder valfrihet 
I Företagspaketet ingår ett bankgironummer. Oavsett om 
dina kunder väljer att betala via PlusGiro eller bankgiro går 
pengarna till ditt konto!

Handla enkelt
Betalkortet Business Gold fungerar på mer än 30 miljoner 
inköpsställen och ger rabatt på bland annat bensin och 
hyrbilar. Beroende på vilka betalningsvillkor du väljer är den 
räntefria kredittiden upp till 55 dagar.

Månadsfaktura underlättar överblick och kontroll
Du kan se saldo och transaktioner direkt i Internetbanken 
Företag. Månadsfakturan underlättar för den som sköter 
fakturor och betalningar.

Trygghet med försäkring
En av marknadens mest heltäckande tjänstereseförsäkring-
ar kan tecknas till ett mycket förmånligt pris. Den gäller alla 
tjänsteresor på upp till 45 dagar.

Bankkort
Vill du att inköp och uttag dras direkt från transaktions-
kontot? Då kan du på ett enkelt och smidigt sätt sköta 
företagets löpande inköp och uttag av kontanter med 
Företagskort MasterCard. Individuella inköps- och uttags-
gränser kan sättas per kort.

Gör bankärenden var och när du vill!
Internetbanken Företag och appen Mobilbanken Företag  
ger frihet. Du väljer själv plats och tid och kan göra dina 
bankärenden även på kvällar och helger, när du är på resa 
eller sitter hemma i soffan. Banken finns där du finns!

Enkelt och bekvämt 
Via Internetbanken Företag kan du snabbt se status på  
konton, betala fakturor och lön eller hämta kontoutdrag.  
Du kan se företagets lån, försäkringar och placera över-
skottslikviditet. Med tilläggstjänster kan du fakturera och ta 
emot fakturor elektroniskt om dina kunder så önskar.

Dessutom kan du kombinera Företagspaketet med tilläggs-
tjänsterna Swish Företag, UC kreditupplysning och tjänst för 
webbaserad bokföring.

Behöver du tips och råd är det bara att 
ringa oss. 
Personlig service via telefon vardagar 8–20, helger 10–17
Företagspaketet ger tillgång till Kundcenter Företag, som 
du kan ringa till alla dagar i veckan. Där finns bra kompetens 
och erfarenhet när det gäller företagslösningar. Det är en 
stor fördel om du har frågor om våra tjänster eller vill göra 
bankärenden när du inte har en dator i närheten. 
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Företagspaketet innehåller allt detta:

•	 Bankkonto med PlusGironummer – ger effektiva 
betalningar. 

•	 Internetbanken Företag – för bankärenden var och 
när du vill.

•	 Mobilbanken Företag – appen som gör dig verkligt 
mobil.

•	 Business Gold – betalkort med upp till 55 dagars 
räntefri kredit.

•	 Företagskort MasterCard - bankkort knutet till 
transaktionskontot

•	 Personlig service via telefon – så att du enkelt kan få 
hjälp av oss på banken.

•	 Bankgironummer – ger valfrihet för den som ska 
betala till företaget. 

Bankkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Enkelt, överblickbart och mycket 
prisvärt!

Du får också ett nyhetsbrev via e-post med tips, krönikor  
och nyheter som kan underlätta för dig och ditt företag. 
Anmäl dig på nordea.se/foretag/nyhetsbrev. 

Intresserad? 
Hör av dig redan idag!

Vill du veta mer om Företagspaketet är du välkommen att 
besöka nordea.se/företagspaket eller ringa 0771-350 360.
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