Föreningserbjudande Idrott
Vi erbjuder i samarbete med Sveriges Riksidrottsförbund en trygg och enkel
helhetslösning som möjliggör effektivare hantering av idrottsföreningens ekonomi.

Tilläggstjänster

Bastjänster
Bastjänster 600 kr/år
(Pris 1100kr/år om tjänsterna ansluts separat)
Konto
• Föreningskonto
– Transaktionskonto för in- och utbetalningar
• Placeringskonto Företag
– Ta kontakt med närmaste kontor för aktuell
ränta. Inga uttags- eller beloppsbegränsningar
Digitala och mobila tjänster
• Internetbanken företag med betalningstjänsten
(ordinarie pris 500 kr/år)
• Mobilbanken företag
Telefonbanken
• Telefonbanken med personlig service
– Öppet alla vardagar kl. 8–18.
Bankgiro
• Bankgironummer (ordinarie pris 250 kr/år)
• Inbetalningar
– Inbetalningar via Bankgiro med 1000 fria
inbetalningar per år, därefter 1,50 kr/
inbetalning
• Utbetalningar
– Utbetalningar via internetbanken,
500 fria betalningar via Bankgiro,
därefter 1,50 kr/betalning
– Betalningar till Plusgiro 3 kr/st.

Betala med kort
• Bankkort Business (ordinarie pris 350 kr/år)

0176-770 00
roslagenssparbank.se

(Nedan priser gäller om bastjänsterna har tecknats)
E-Bokföring
E-bokföring Mini RF
101,40/mån, 12 mån betalintervall
119,40/mån, 3 mån betalintervall
E-bokföring RF
(bokföring, fakturering, autoavprickning & synkronisering
av medlemsinformation mot IdrottOnline)
214,20/mån, 12 mån betalintervall
256,20/mån, 3 mån betalintervall
Swish för företag/föreningar
• De 25 första transaktionerna varje månad är fria därefter
– 1,50 kr/transaktion för kunder med Föreningserbjudandet eller något av våra övriga kunderbjudanden företag
(ordinarie pris 2 kr/transaktion)
Babs Kortinlösen (Via terminal, internet och mobil)
Per transaktion + % av köpesumma
• EU/EES Debet (bankkort)
0,50 kr + 0,50 %
• EU/EES Kredit
0,50 kr + 0,60 %
• EU/EES Företagskort
0,50 kr + 1,65 %
• Utländska kort utanför EU/EES
0,50 kr + 1,95 %
Kortterminal
Mobil kortterminal Vx680
• 175 kr/mån. 12 mån bindningstid.
* Endast avrop för icke vinstdrivande föreningar.
Babs Micro Plus
(kortinlösen via Mobil)
• 150 kr i mån
• Transaktionsavgifter tillkommer för kortinlösen.
Servicebox
• Dagskassa deponerad i servicebox,
anslutningspris 0 kr (ordinarie pris 450kr),
0 kr/deponering.
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