Produktbeskrivning

En kunnig och engagerad bank för åländska
företagare
På Åland finns det sedan länge en fantastisk driftighet. Den åländska
entreprenörsandan är något vi alla är stolta över och värnar om.
Ålandsbanken Business Banking är ett tjänstepaket som underlättar
ditt företags vardag.
Hos Ålandsbankens företagsenhet på Åland får du som företagare råd av
lokala experter med lång erfarenhet. Vi fördjupar oss gärna i dina affärsmöjligheter och hittar lösningar som passar ditt företags behov.
Med Ålandsbanken Business Banking får du det ditt företag behöver för en
enklare vardag till ett fast månadspris. Du får tillgång till ett brett produktoch tjänsteutbud för företaget.
Välkommen till Ålandsbankens företagsenhet och en enklare arbetsdag!
Ålandsbanken Business Banking innehåller bland annat:

• Tillgång till bankens kunnande genom egen rådgivare
• BusinessNet bankförbindelseprogram och e-faktura
• Checkräknings- och valutakonto
• Konto i Ålandsbanken i Sverige
• Ett MasterCard företagsdebitkort
• Juridisk rådgivning
• Inbjudningar till evenemang

I Ålandsbanken Business Banking ingår:
Egen rådgivare på banken
Som Business Banking-kund har du en egen rådgivare och ytterligare en kontaktperson i banken som du kan
diskutera finansieringsalternativ och affärsplaner inklusive investeringskalkyler och cash management-frågor med.
Du har tillgång till två timmar årlig juridisk rådgivning för företag gällande bolagsjuridik vid exempelvis bolagsbildning och skattefrågor. För juridiska handlingar som eventuellt upprättas debiteras ett separat arvode
enligt bankens ordinarie prislista.

Ålandsbanken BusinessNet med e-faktura
BusinessNet är vår betalningslösning för företag. Det ger dig en tydlig överblick över företagets penningtrafik
och ekonomi. Du kan:
• Registrera euro- och valutabetalningar
• Skapa och skicka e-fakturor samt hantera inkomna e-fakturor
• Skapa ett kund- och mottagarregister
• Betala löner och pensioner
• Skriva ut kontoutdrag som är anpassade för bokföring
Dessutom kommunicerar BusinessNet med ditt affärssystem så att du kan skicka och ta emot filer från systemet.
Du kan också dela ut anpassade användarrättigheter, skapa saldolarm till din mobiltelefon och se aktuella
valutakurser. Eftersom BusinessNet är helt webbaserat (www.businessnet.ax) kan du sköta dina ärenden var
du än befinner dig i världen.

Checkräknings- och valutakonto för företag
Checkräkningskontot passar företag, föreningar, jordbrukare och andra bokföringsskyldiga. Du kan ansöka
om kredit till kontot för att enklare hantera oförutsedda utgifter.
Ett valutakonto är bekvämt för dig som har affärer utomlands. Konton kan öppnas i flera olika valutor.
Via BusinessNet gör du enkelt överföringar mellan dina konton. Vi erbjuder även möjlighet till SEK-konto
i Ålandsbanken i Sverige.

MasterCard företagsdebitkort
Med Ålandsbankens MasterCard-debitkort för företag betalar du enkelt både i affärer och på Internet.
Mot en tilläggskostnad kan du tryggt ha debitkort för dina medarbetare: du bestämmer nämligen själv regionsoch beloppsgränserna för varje enskilt kort.

Myntväxlare och servicebox
På Citykontoret i Mariehamn har du kostnadsfri tillgång till myntväxlare under kontorets ordinarie öppethållningstider. För inlämning av dagskassor tillhandahåller banken serviceboxar på City- och Strandnäs- och Godbykontoret.
Boxarna är tillgängliga alla dagar i veckan dygnet runt.

Inbjudningar till evenemang
Vi bjuder in dig till evenemang som förenar både nytta och nöje såsom föreläsningar, seminarium, teater- och
sportevenemang.

Tillvalstjänster
Som tillval erbjuder vi också servicefack och tjänster för e-identifiering och e-betalning enligt bankens ordinarie
prislista. Vi hjälper dig även med betalterminaler för kortbetalningar. Bekanta dig även med Ålandsbankens
övriga tjänsteutbud.
Hör av dig till oss så ansluter vi dig till Ålandsbanken Business Banking.
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*Samtalsavgifter 8,28 cent/samtal + 7,00 cent/minut, från mobiltelefon 8,28 cent/samtal + 17,00 cent/minut. Samtalen bandas.

Produktbeskrivningen är en del av avtalet ”Ålandsbanken Business Banking”. Produktbeskrivningen kan ändras i enlighet med de allmänna
villkoren. Vid var tid gällande produktbeskrivning finns tillgänglig på bankens kontor och www.alandsbanken.ax

Vi går vår egen väg

