Välkommen som föreningskund!
Som föreningskund i Falkenbergs Sparbank
kan du anslutas till vårt föreningserbjudande.
Föreningserbjudandet — 600 kr per år*
◊
◊
◊
◊

◊ Internetbanken företag
Föreningskonto
◊ Mobilbanken företag
Bankgironummer
◊ Kundcenter –personlig service
Internetbetalningar
vardagar 08-20**
Swish, 200 fria mottagna betalningar,
därefter 1,50 kr/st *

Checklista för ideell förening – det här
behöver du göra
1. Förbered
Ansök om organisationsnummer

För att bli kund i Falkenbergs Sparbank ska föreningen vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.

Besluta om företrädare och internetbanksanvändare

Besluta vem/vilka som företräder föreningen gentemot Falkenbergs Sparbank*** och vem/vilka som ska vara användare av
föreningens internetbank. Använd alltid mallen Beslutsformulering för företrädare gentemot Falkenbergs Sparbank

Fyll i Fullmakt ideell förening

Dokumentera föreningens företrädare i blanketten Fullmakt ideell förening. Fullmakten är obligatorisk för att bli kund i
Falkenbergs Sparbank

Fyll i ansökan

I ansökan ställer vi frågor om föreningen och hur ni kommer att använda våra tjänster. Fyll i ansökan så utförligt du kan. Kom
ihåg att ansökan ska skrivas under av föreningens företrädare.

2.Ansök
Följande handlingar ska du alltid skicka med ansökan:

◊
◊
◊
◊
◊

Ansökningsblankett
Fullmakt ideell förening
Styrelsemötesprotokoll med beslut om företrädare
Årsmötesprotokoll
Stadgar

Ansökan
skickas till:
Falkenbergs Sparbank
Företagssupport
Box 32
311 21 Falkenberg
eller lämnas in på
något av våra kontor

3. Aktivera tjänster
När ansökan är godkänd skickas avtalet till föreningens adress per post. Föreningens företrädare ska ta med avtalet till
bankkontoret för att skriva under det och aktivera föreningens konto och tjänster. Då pratar vi också om föreningens
behov av tilläggstjänster.

*Ordinarie årsavgift för tjänsterna i föreningserbjudandet är 750 kr per år. Ordinarie pris mottagen swishbetalning, 2 kr/st
** 08-18 dag före midsommar-, jul- och nyårsafton samt dag före röd dag.
*** För en ideell förening saknas möjligheter att utse firmatecknare såsom i ett företag eller ekonomisk förening. Läs mer om detta i informationsbladet Ideella föreningar: företrädare och fullmakt som du hittar på
www.falkenbergsparbank.se/foreningar

