Prislista Företag
Tillgång till banken via våra kanaler Internetbanken och Mobilbanken kostar 0 kr. Med våra digitala tjänster kan du som kund enkelt utföra flertalet bankärenden dygnet runt, året om.

Begäran om överföring

Konton
Företagskonto

0 kr

Request for transfer – MT101 – avsändande banks pris

Valutakonto

0 kr

Avsändar - /mottagarbankens transaktionspriser gäller för
betalningar som genererats med MT101

Bankgiroanslutning

250 kr/bg nr/år

Löner
Swedbank Lön

Kontoinformation
E-kontoutdrag eller pappersutskick
Kontoutdrag – kvartalsvis

0 kr/år/konto

Kontoutdrag – månadsvis

100 kr/år/konto

Kontoutdrag från annan bank – MT940
Den avsändande banken som skickar kontoutdraget - MT940,
kan ta betalt för tjänsten.

1 000 kr/
org nr/år

500 kr/org nr/år

500 kr/avtal/år

Kontoinsättning – löneutbetalning

1,50 kr/st

Lönebesked - elektroniskt*

3,50 kr/st

Kontantutbetalning – via Kontantavi

10 kr + porto/st

Återredovisning – internetbanken

0 kr

Återredovisning – papper

15 kr/st

e-lönelista – internetbanken

250 kr/avtal

Inbetalningar

Företagskort

Domestika inbetalningar

Bankkort Business

350 kr/kort/år

Inbetalningar via Bankgirot – insättningsuppgift via internetbanken

Visa Business Card Företag (företaget betalningsansvarig),
inkl 10 dagar

450 kr/kort/år

Visa Business Card Privat (privat betalningsansvar),
inkl 20 dagar

570 kr/kort/år

< 500 transaktioner

0 kr

> 500 transaktioner

1,50 kr/st

Bankgiro Inbetalningar, insättningsuppgift via fil

1,25 kr/st

Autogiro

1,80 kr/st

Filöverföring

Swish för företag och föreningar

1,50 kr/st
3 kr/st

Filöverföring via internetbanken

Swish för handel.

Tillkommer 50 kr/månad samt uppläggn.pris Swish nummer á 1000 kr

Avisering från Bankgirot – papper

10 kr/st

Internationella inbetalningar
Swedbankbetalning
Europabetalning

1,50 kr/st
40 kr/st

Avisering internationell betalning – papper

10 kr/st

Betalning till Bg-nr < 500 transaktioner

0

Betalning till Bg-nr > 500 transaktioner

1,50 kr/st
0
3 kr/st

Via Fil – Leverantörsbetalningar LB
0

Betalning till bg nr> 500 transaktioner
Betalning via kontoinsättning i svensk bank

Avisering från Bankgirot – papper

0 kr
45 kr/mån

Prissättning efter kundens totala omsättning för Direktbetalning
Elektronisk faktura pris exkl. moms
E-faktura – Affärssystem (B2B och B2C)

Enligt offert
199 kr/mån**

Fakturaskrivare (licens per org nr)

2,50 kr/st
7,20 kr/st

Extrasida

0,80 kr/st

1,50 kr/st

Fakturaportal

250 kr/år

3 kr/st

< 100 fakturor

0 kr

20 kr/st

> 100 fakturor

2,50 kr/st

0 kr
10 kr/st

Bankfack/Servicefack
Litet

Swedbankbetalning

1,50 kr/st

Europabetalning

1,50 kr/st

Europabetalning – urgent

150 kr/st

Internationell betalning – normal

50 kr/st

Internationell betalning – urgent

150 kr/st

400 kr/år

Mellan

550 kr/år

Stort

700 kr/år

Extra stort

850 kr/år

X-extra stort

1 000 kr/år

Storlekarna kan variera mellan olika kontor
Bankfacksavisering per post
Avslut, nyckel saknas

45 kr/avi
200 kr + moms

Uppborrning av bankfack. Låssmedskostnad tillkommer.

Dagskassa

Inlämning av dagskassa över disk

200 kr/mån

1,50 kr/st

Internetbanken och Internationella betalningar via fil (ISO20022)

Felräkningsavgift

Lägsta serviceavgift

Pappersfaktura, en sida inkl kuvert och B-porto

Internationella utbetalningar

Deponering av dagskassa i våra serviceboxar. Avtal krävs

Prissättning efter kundens totala kortomsättning

E-faktura – skicka faktura

Betalning till Bg nr< 500 transaktioner

Avisering från Bankgirot – internetbank/fil

200 kr/mån
1 500 kr/avtal

Swedbank Direktbetalning

Via Internetbanken Företag/Firma

Betalning via kontantutbetalning – Värdeavi inkl porto

Lägsta serviceavgift
Kortinlösen via internet

Dokument och avisering – papper

Domestika utbetalningar

Betalning till PlusGirokonto

Kortinlösen via terminal

Babs Access – Webbtjänst med all kortinlöseninformation

Utbetalningar

Betalning till PlusGirokonto

Kortinlösen
Prissättning efter kundens totala kortomsättning

0 kr

Internationell betalning

Överföring till konto i svensk bank

0 kr

100 kr/st
50 kr/st
Medges ej
* Om Lönebesked via papper tillkommer pris för print och porto per st.
**Per licens/organisationsnummer
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris.
Vid andra behov och lösningar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.
2020 års priser gäller per 2020-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.

5 000 kr

Företagspaket
Våra företagspaket är en helhetslösning där vi samlat de tjänster som företag och
föreningar behöver.

Företagspaket:

Bas

Plus

Bokför

600 kr

1 200 kr

3 990 kr

Innehåll:
Internetbanken för företag med betalningar
Företagskonto
Placeringskonto
Ett Bankgironummer
Ett Bankkort Business
Ett Visa Business Card
Appen för företag
*Faktureringstjänst
(tillhandahålls av Speedledger)

*e-bokföring
(tillhandahålls av Speedledger)

ID-skydd för företag
(tillhandahålls av Affinion International AB)

Årlig ekonomisk genomgång
Nyhetsbrev

Pris per år
Tilläggstjänster:
Swish för företag

(mottagna betalningar)

Rabatterade tilläggstjänster:
Trådlös kortterminal
(erbjuds via Babs Paylink)

*Momsbelagda tjänster. För fullständiga villkor och prisuppgifter gå till sparbankeneken.se.se/foretagspaket

Gå in på sparbankeneken.se/foretagspaket, ring 0459-387 77
eller besök något av våra kontor

