Med Swish är det enkelt att ta betalt
Få mer tid över till det som är roligt genom att använda Swish*. Swish är en mobil betaltjänst som
föreningar haft möjlighet att använda sedan juni 2014.

Föreningsliv utan onödig administration
– Många föreningar ordnar aktiviteter som försäljningar, läger, idrottsevenemang och loppisar. Oavsett om
ni är en idrottsförening, ett studieförbund eller annan förening kan ni nu enkelt ta betalt för era tjänster,
säger Carina Winqvist, produktchef för Swish på Swedbank.
Med Swish får din förening mer tid till det ni tycker är roligast och mest givande - föreningslivet. Det enda
ni behöver göra är att koppla ert bankkonto till ett så kallat Swish-nummer som era kunder och medlemmar
kan skicka pengar till.
Därför tycker vi att Swish är bra





Enkelt, snabbt och säkert sätt att ta betalt av alla privatpersoner som har anslutit Swish i sin
mobil eller surfplatta, oavsett vilken bank de har. För närvarande ca 1,8 miljoner privatpersoner.
Betalning både när ni träffas och på distans.
Pengarna går direkt in på föreningens konto och ni ser också vem som har betalat.
Slipper tidskrävande kontant- och fakturahantering.

Om föreningen har flera lag eller klubbar knutna till sig kan ni ansluta ett Swish-nummer för varje
lag/klubb. En förening kan ha upp till 50 Swish-nummer.

Så här tycker andra föreningar som börjat med Swish
Anneli Divert, lagkassör i Storfors AIK i Piteå, kopplade Swish till lagkassan i somras: ”Det är absolut skillnad
på administrationen, jämfört med tidigare. Det är precis som kontanter - fast bättre, snabbt, tryggt och
säkert.” (källa: getswish.se)

Skaffa Swish + Föreningserbjudande Idrott
Om er förening är kund i Swedbank eller en Sparbank** kan ni ansluta er till Swish i internetbanken företag.
I internetbanken följer ni också upp mottagna betalningar. Du som ansluter Swish behöver ha
behörigheten ”Teckna avtal”.
Har ni inte internetbanken företag är ni välkomna att kontakta Kundcenter företag 0771- 33 44 33, öppet
alla dagar 7-23, eller närmaste bankkontor. Med Swedbank och Sparbankernas erbjudande
”Föreningserbjudande Idrott” får ni fler bra banktjänster till ett bra pris. Med Föreningserbjudandet blir
transaktionspriset för en Swish överföring 1,50 kr (utan erbjudandet 2 kr.) Inga övriga fasta kostnader
tillkommer för Swish och ni kan när som helst säga upp tjänsten.
Är ni inte redan kund i Swedbank eller Sparbank men intresserad av vårt erbjudande, kontakta närmaste
kontor på er ort för mer information. Är ni kund i annan bank, kontakta er bank om priser, villkor och
anslutning.

Mer information om Swish




Anslutning: www. swedbank.se/swishforetag
Priser: www.swedbank.se/rf
Marknadsmaterial: www.getswish.se Beställ klisterdekaler (kostnadsfritt) och ladda själva ner
banners och underlag för att trycka affischer, för att visa att ni tar Swish.

* Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag som fungerar mellan konton i Swedbank och Sparbankerna, Sparbanken Syd,
Sparbanken Öresund, Danske Bank, Handelsbanken, Ica Banken Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia,

** Samverkande sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.

