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Alla får vi räkningar som ska betalas.  

En del väljer att gå till banken för att  

göra det. I stället kan du använda dig  

av något av våra två olika betalningssätt. 

ePlusGiro – betalningar enkelt via Internet
Vill du göra dina betalningar enkelt och bekvämt 
via Internet ska du välja ePlusGiro. Du registrerar 
dina betalningar direkt på datorn och sänder dem 
elektroniskt via Internet. Du slipper pappershan-
teringen - kontoredovisningen får du via Internet. 
Allt du behöver för att kunna betala via Internet  
är en dator med Internetuppkoppling. Demo av 
ePlusGiro  och datorkrav finns på plusgirot.se. 

PlusGirokonto Privat sparar tid och pengar
Vill du göra dina PlusGiroinbetalningar med 
betalningsorder, som du skickar in via kuvert,  
är PlusGirokonto Privat ett bra alternativ.  
Du får redovisning från oss via kontoutdrag.

   

PlusGiro för privatpersoner
Två bekväma sätt att betala räkningar  
– ePlusGiro och PlusGirokonto Privat.

Det här ingår:
• inrikesbetalningar till PlusGiro-konto och   
 Personkonto
• betalningar till bankgironummer och till konton  
 i andra banker (pris per betalning tillkommer)
• årssammandrag, elektroniskt
• kontoutdrag, elektroniskt
• saldobesked via Talsvar (per telefon)
• betalningsbevakning
• kontoutdrag för de senaste 15 månaderna
• eKontoutdrag*).
*)  Med eKontoutdrag kan du se alla transaktioner  
 enkelt via en dator med Internetanslutning.  
 För mer information plusgirot.se/privat.

Det här ingår:
• 16 fria betalningsorder per år
• inrikesbetalningar till Plus- och Bankgiro  
 samt Personkonto.



Välj det alternativ som passar dig bäst!
Ansökan om ett Plusgiro eller ePlusgiro gör du  
på närmaste Nordeakontor.Du som redan har 
PlusGirokonto Privat kan ansluta dig till ePlusGiro 
via Kundcenter.

Gör ditt PlusGirokonto ännu mer användbart!
Nordea Bankkort Visa och Nordea Bankkort 
Master Card 
Nordea Bankkort Visa och Nordea Bankkort 
MasterCard gör det möjligt för dig att enkelt kunna 
använda pengarna du har på ditt PlusGirokonto, 
var du än befinner dig i världen. Alla inköp och 
uttag du gör med kortet dras från kontot.

GiroKredit ger dig en extra buffert
Efter sedvanlig kreditprövning kan du få en kredit 
med förmånlig ränta kopplad till ditt PlusGiro-
konto. Med GiroKredit har du alltid en extra 
buffert på kontot när räkningarna som ska betalas 
är fler än vanligt.

Banköverföring – den enkla vägen att sätta in 
pengar på kontot 
Du kan välja att ha en stående överföring varje 
månad till ditt PlusGirokonto. I så fall kontaktar du 
den bank som ska föra över pengarna. Pengarna 
bokförs på ditt PlusGirokonto samma dag som 
överföringen sker från den överförande banken. 

SMS
Snabbt och enkelt får du kontobesked till din 
mobiltelefon. Ring 0771-767 380 för anslutning.

Information om statlig Insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga Insättningsgarantin. Den innebär att om en bank 
försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning  
i banken på konton som omfattas av Insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till 
högst 500 000 kronor, eller om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar  
50 000 euro. Ersättningen betalas ut av Riksgäldskontoret inom tre månader från 
den dag banken försatts i konkurs.

Kontakta gärna Kundcenter, telefon 0771-480 490. 
Mer information finns på plusgirot.se.

Ingår i PlusGirokonto Privat, forts

• kontoutdrag vid bokförd betalningsorder  
 och vid betalning till ditt PlusGirokonto.  
 Övriga transaktioner redovisas på näst  
 kommande kontoutdrag eller minst en 
 gång/kvartal.
• saldobesked via Talsvar (per telefon)
• eKontoutdrag*).
*)  Med eKontoutdrag kan du se alla transaktioner  
 enkelt via en dator med Internetanslutning.  
 För mer information plusgirot.se/privat.
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