Erbjudande till föreningar
Med företagspaket Bas sköter ni föreningens ekonomi på ett smidigt och
enkelt sätt och får mer tid över till föreningens verksamhet.

Företagspaket Bas
Företagskonto

Ett konto för alla in- och utbetalningar.
Ger bra överblick på er likviditet.

Bankgironummer

Enkelt för kunden att betala. Styr betalningen
direkt till föreningens konto.

Bankkort Business

Ersätter föreningens handkassa. Koppla flera kort,
med individuella köpgränser, till samma konto.

Placeringskonto

Skapa en ekonomisk buffert. Pengarna finns
alltid tillgängliga.

Internetbanken för företag
med betalningar

Håll koll på och sköt föreningens ekonomi
smidigt och säkert.

Appen för företag

Föreningens ekonomi på fickan. Sköt föreningens
bankärenden när och var du vill.

Kundcenter 0176- 770 00

Telefonbanken personlig service alla vardagar
mellan 08.00-18.00

Pris: 900 kr/år

Ordinarie pris 1100 kr/år.*
Rabatt på Swish se nedan!

Har föreningen behov av ﬂer tjänster? Då kanske företagspaket Plus eller Bokför passar bättre.
Läs mer på roslagenssparbank.se/foretagspaket.

Rabatterade tilläggstjänster för föreningar
Swish för företag

Låt kunderna betala med mobiltelefon. Pengarna
direkt till föreningens konto.
Pris: De 300 första transaktionerna varje år
är fria därefter – 1,50 kr/transaktion
(ordinarie pris 2 kr/ transaktion)

e-bokföring via Speedledger

Bokför i internetbanken med fritt antal användare.
Fri bokföringsrådgivning ingår.
Standard: pris 169 kr/mån
Standard med fakturering
och autoavprickning: pris 357 kr/mån.
Pris exklusive moms. 12 månaders bindningstid.
Ordinarie priser 269 kr/mån och 457 kr/mån.

Checklista för ideell förening
– det här behöver du göra – vänd

Läs mer på roslagenssparbank.se/foreningar

*för mer detaljerad prisinformation se roslagenssparbank.se/foretag eller kontakta ditt bankkontor
Bankgironummer: ordinarie pris 250 kr/år. Ett bankgironummer och 1000 fria inbetalningar ingår. Bankkort Business: ordinarie pris 350 kr/år.
Ett bankkort ingår. Internetbanken för företag med betalningar: ordinarie pris 500 kr/år. 500 fria betalningar till bankgiro ingår.
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Rabatterna på tilläggstjänsterna gäller tillsammans med företagspaket Bas.

Starta en ideell förening
En ideell förening är en juridisk person som bildas av minst tre personer och
kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell.
För att bli föreningskund i Roslagens Sparbank ska föreningen ha ansökt om och
fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Läs gärna mer om att bilda en
ideell förening på Skatteverkets webbplats

Så här startar du en förening
Anta stadgar, tillsätt en styrelse och utse företrädare
Ansök om organisationsnummer
För att bli föreningskund i Roslagens Sparbank behöver
föreningen registreras hos Skatteverket och tilldelas ett
organisationsnummer.
Ansök om att bli kund
Läs mer om att starta en ideell förening på skatteverkets hemsida:
www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar

