Ta betalt med kort
Med kortbetalning kan du öka din försäljning och samtidigt få nöjdare
kunder. Enkelt för kunden att betala och du får snabbt in pengarna på
ditt företagskonto. Du är också med och bidrar till att minska mängden
kontanter i samhället, bra både för säkerheten och för miljön.
Vi har erbjudit kortinlösen i Sverige i över 30 år och finns
även i Norge, Danmark och Finland. Hos oss får du en
snabb och säker lösning och pengarna sätts in på ditt
konto redan första bankdagen efter transaktionen. Vi
betalar alltid ut bruttobeloppen utan avdrag för avgifter.
Om du har konto i Swedbank eller sparbankerna debiteras
avgifterna direkt från ditt konto en gång i månaden. Om
du har konto i annan bank får du en faktura på avgifterna.
Med kortinlösen hos oss kan du ta emot kort från Visa,
Mastercard, American Express, Diners, JCB, UnionPay och
Köpkort.

Betalterminaler

Vi samarbetar med de flesta terminalleverantörerna på
den svenska marknaden och kan godkänna kortbetalningar från nästan alla terminaler, både fristående och
kassakopplade. Vår närmaste samarbetspartner är Babs
Paylink, du når dem på www.babspaylink.se. I betalterminaler som kan ta emot kontaktlösa betalningar fungerar även betalsätt såsom Samsung Pay och Apple Pay.

Internet

Vill du erbjuda kortbetalning på nätet har vi en säker
lösning som innebär att korttransaktionerna skickas till
oss via en betalväxel, som du tecknar ett särskilt avtal
med. Vi samarbetar med de största betalväxlarna på den
svenska marknaden. Med tjänsten Multicurrency kan du
dessutom erbjuda dina kunder att betala i andra valutor än svenska kronor. Vi har också tjänster för dig som
behöver ta betalt för prenumerationer och medlemsavgifter.

Automater

Tar du betalt med kort i obemannade automater, till
exempel parkerings- eller bensinautomater? Vi samarbetar med de flesta leverantörerna av obemannade
automater och kan godkänna kortbetalningar gjorda i
deras automater.

Ta betalt med kortläsare

För dig som behöver ta betalt hos din kund, på mässa eller
en marknad erbjuder vi kortbetalning med en kortläsare
som kopplas till smarttelefon eller läsplatta. Tillsammans
med en app som laddas ner blir det enkelt att ta emot
kortbetalning.

Access - vår webbtjänst

Med vår webbtjänst får du tillgång till information om
ditt kortinlösenavtal och dina kortbetalningar, dygnet
runt. Du får också en löpande översikt över kostnader
och elektroniska dokument, som du får direkt i Access
istället för per post. Smidigt, tidseffektivt och framför
allt miljövänligt.

Kom igång med kortbetalning

För att få information om pris och teckna avtal kan
du vända dig till närmaste bankkontor eller till Swedbank Paypå telefon 08-411 10 80. Du når oss också på
kortinlosen@swedbank.se. Om du vill veta mer om våra
produkter, besök oss på www.swedbank.se/pay.

Telefonorder

Vi kan även erbjuda kortinlösen till dig som har ordermottagning per telefon. Nu kan du även använda
betallänk som alternativt betalsätt för dina kunder.
Betallänk är en säkrare betalningsmetod för dina kortkunder då de slipper lämna ut kortuppgifter via telefon.

Kontakta oss
så hjälper vi dig
komma igång!

