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Ta betalt med din mobil
Ska du sälja jordgubbar utanför din butik eller åka på en marknad i sommar och vill ha en
enkel och smidig lösning för att kunna ta betalt av dina kunder oavsett mötesplats?
Då har vi lösningen för dig.
Nu kan du ta betalt med kort direkt ute hos din
kund eller där du väljer att möta dina kunder.
Med en kortläsare kopplad till din smarta telefon
eller läsplatta blir det enkelt att ta emot kortbetalningar.
För att kunna ta emot kortbetalningar behövs
ett separat inlösenavtal samt en kortläsare som
kopplas till en smart telefon eller läsplatta.
Tillsammans med en app som laddas ner blir det
enkelt att ta emot och följa upp kortbetalningarna. Kortläsaren heter Babs Micro och hyrs till
en månadskostnad från Babs Paylink. Till detta
tillkommer en avgift per korttransaktion.

Kortinlösen via Mobil med Babs Micro:
Lätt att ta med sig
Ta betalt på plats
Enkelt att komma igång
Pengarna på kontot nästkommande
bankdag

– Många av våra företagskunder, till exempel
hantverkare och andra småföretagare, har
efterfrågat en lösning för att ta emot kortbetalningar via smart telefon eller läsplatta. Därför är
det roligt att vi nu har något att erbjuda alla de
som hittills endast kunnat ta emot kontanter
eller fakturerat sina kunder. Med den här lösningen går det snabbt, enkelt och bekvämt att ta
emot kortbetalningar när man är ute och rör på
sig, med samma höga säkerhet som i en traditionell kortterminal , säger Erik Cyrus, chef för
Group Cards på Swedbank.
Läs mer om Kortinlösen via Mobil och hur du
skaffar tjänsten på www.swedbank.se/babs

Använd vår webbtjänst
Babs Access är vår kostnadsfria
webbtjänst som gör det lättare för dig
med kortinlösen hos Swedbank Babs att
administrera dina korttransaktioner tidseffektivt och smidigt.
Det är enkelt att komma igång och enkelt att
använda och du får:
• Full kontroll och överblick över dina korttransaktioner
• Minskad miljöpåverkan genom elektroniska
dokument
• Enkel funktion för att söka efter transaktion
eller dokument
Babs Access är kostnadsfritt men för att få
tillgång behöver du teckna ett tilläggsavtal.
Tilläggsavtalet får du genom att:
•
•
•

Besöka www.swedbank.se/babs
Kontakta ditt bankkontor
Kontakta Babs kundservice

Vi har öppet hela sommaren!
Som vanligt har vår kundservice öppet hela
sommaren om du skulle behöva hjälp eller har
frågor om kortinlösen.
Vardagar
Helger		

kl 8-20
kl 9-19

Kontakt
		

babs.kundservice@swedbank.se
08-411 10 80

Trevlig sommar önskar vi på Swedbank Babs!

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Babs kundservice 08-411 10 80, babs.kundservice@swedbank.se.
Du kan också göra ett besök på Swedbank.se/babs.

