Bli
kontantsmart!
Råd som gör det smidigare,
säkrare och mer miljövänligt
att hantera pengar!
Med den här foldern vill vi ge dig tips på enkla lösningar
som gör det smidigare, säkrare och mer miljövänligt att
hantera kontanter och sköta betalningar.

Många vinster
med mindre kontanthantering!
1. Genom att minska den totala mängden kontanter i
samhället minskas risken för rån. Varje dag sker i genomsnitt 26 rån i Sverige. Mest utsatta är privatpersoner.

2. Genom att minska den totala mängden kontanter i
samhället minskas kostnaderna. Hanteringen av mynt
och sedlar i samhället kostar mer än 11 miljarder per år.
Du är med och betalar detta.
3. Genom att minska den totala mängden kontanter i
samhället minskas belastningen på miljön. Mest är det
transporter av sedlar och mynt som belastar miljön genom
koldioxidutsläpp. Genom att betala med kort och e-faktura
minskas både mängden sedlar, papper och transporter.

Checklista:
Jag betalar med kort när jag
handlar
Om jag behöver kontanter tar jag
ut dem i butiken när jag betalar
med mitt kort

Var
kontan
smart!t-

Jag betalar mina räkningar och
gör mina överföringar i Internetbanken eller Mobilbanken

Jag använder Swish när jag
snabbt vill föra över pengar till
andra privatpersoner

Jag ber banken sätta in mina utbetalningar direkt på mitt konto

Jag betalar så mycket jag kan
med e-faktura

Vi hjälper dig
med säkrare, enklare och mer miljöVälkommen
vänlig pengahantering! Det gäller att till oss på banken
tänka om, tänka annorlunda och
så hjälper vi dig med
tänka kontant- och miljösmart.
nya bra tjänster.

Några enkla råd;

Du kan även själv
ordna mycket i
internetbanken.

Undvik utbetalningsavier
Låt pengarna hamna på ditt konto direkt så slipper du besväret med att lösa in
avier. Om du får en avi hjälper vi dig att föra in pengarna direkt på ditt konto så
du slipper hantera kontanter.

Lite kontanter i plånboken
Även om man kan använda kort till det mesta, är det praktiskt att ha lite
kontanter i plånboken. Passa på att ta ut lite pengar på ditt bankkort när du
handlar. Då slipper du att gå till uttagsautomaten, samtidigt som du hjälper till
att minska mängden kontanter i samhället.

Använd e-faktura
Med e-faktura sparar du både miljön och din egen tid. E-faktura är en papperslös
”grön faktura”. Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken,
vilket ger dig kontroll och överblick över betalda och obetalda räkningar.
Du anmäler enkelt själv att du vill ha e-faktura på internetbanken.

Använd Internetbanken
Internet-, telefon- och mobilbanken är enkla, effektiva och säkra tjänster
för betalningar och överföringar. Har du inte tjänsterna, så kom till oss så
hjälper vi dig!

Betala med Swish
Swish är ett nytt och enkelt sätt att tryggt och säkert skicka pengar till andra
privatpersoner via mobilnumret. Pengarna kommer direkt in på mottagarens
bankkonto, oavsett bank.

Sparbanken
i Karlshamn -en
”närproducerad”
bank!
Sparbanken i Karlshamn är en lokal fristående
bank som bildades i Karlshamn 1829.
Syftet med banken är att vara en NÄRA, BRA och NYTTIG bank.
Banken har inga aktieägare som ska ha vinst på sitt ägande.
Sparbanken i Karlshamn ägs av kunderna här i Karlshamns och
Olofströms kommuner och hela verksamheten går ut på att
skapa utveckling och trivsel här.

Allt som skapas här, stannar här
och skapar nya möjligheter här.

NÄRA BRA NYTTIG
www.sparbankenikarlshamn.se
Karlshamn
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Kundtjänst; 0454-30 44 00 eller kundtjanst@sparbankenikarlshamn.se
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