Babs Access

- webbtjänst för dig med kortinlösen
Vill du ha tillgång till information om ditt kortinlösenavtal och dina
aktuella transaktioner dygnet runt? Då är vår webbtjänst Babs Access
något för dig.
Tillgänglighet

Med Babs Access får du tillgång till din aktuella kortinlöseninformation dygnet runt. Informationen uppdateras
dagligen så att du kan se såväl aktuella händelser som
historik. Du hittar lätt det du söker genom en smidig
sökfunktion. Babs Access ger dig möjlighet till ett
effektivt och flexibelt arbetssätt.

Detta får du tillgång till

Med Babs Access får du en löpande översikt över dina
korttransaktioner, serviceavgifter och elektroniska
dokument. Du kan lätt söka efter till exempel en specifik
transaktion eller dokument från en utvald tidsperiod. I
tjänsten finns även möjligheten att exportera den information du tagit fram till Excel, allt för att underlätta din
vardag och dina avstämningar.

Dina dokument elektroniskt

Du får dina aktuella dokument direkt i Babs Access istället
för per post. Detta är tidseffektivt, smidigt och miljövänligt. Dokument du får är serviceavgiftsavier, beställning
köpunderlag och rättelsebrev.

Inloggningssätt

Babs Access erbjuder en säker inloggning som passar dig.
För att öka tillgängligheten för dig som användare finns
nio olika inloggningssätt:
Säkerhetsdosa (Swedbank och sparbankerna)
Mobilt BankID
BankID på kort
Företagskopplad dosa (Swedbank och sparbankerna)
BankID på fil
BankID med kode, Norge
BankID på mobil, Norge
NemID Nøglekort/Nøgleviser, Danmark
NemID Nøglefil, Danmark
Du som har Swedbank eller sparbankernas internetbank
hittar även en direktlänk in till Babs Access under fliken
Ekonomisk översikt. Babs Access nås även via vår webbsida swedbank.se/babsaccess.

Så här ansluter du dig

Babs Access är kostnadsfritt för dig med kortinlösen via
Swedbak Babs . För att ansluta dig vänder du dig till ditt
bankkontor, Babs kundservice på telefon 08-411 10 80
eller e-post babs.kundservice@swedbank.se. Om du vill
veta mer om våra produkter och tjänster, besök oss på
swedbank.se/babs.

