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Nu är det ännu enklare att bli vår

företagskund

Om du inte hinner
komma in till oss på
banken...

Vi vet att du som är företagare har fullt upp med
att driva din verksamhet.
Att hinna med ett besök
på banken är inte alltid så
enkelt.
Därför förenklar vi nu för
dig som vill bli ny företagskund hos Sparbanken
Rekarne.
Nu kan du göra din ansökan
om att bli företagskund i
soffan, vid köksbordet eller i
bilen mellan två kundbesök
– dygnet runt, sju dagar i
veckan.
Vårt nya webformulär för
ansökan är uppbyggt i ett
antal enkla steg där du på
ett smidigt och tydligt sätt
fyller i uppgifter om företaget och dess verksamhet.
Genom dina svar på frågorna får vi den kunskap som
vi behöver för att kunna
anpassa vårt erbjudande till
företagets behov och för
att leva upp till de myndighetskrav som finns.

När du skickat in din ansökan kontaktar vi dig inom
fem bankdagar, för att ställa
eventuella kompletterande
frågor och för att boka in
ett personligt möte. På
detta möte skriver du på
alla papper och får tillgång
till konton och tjänster.
Med våra bastjänster och
tillgång till Internetbanken
kommer du att kunna sköta
många av dina bankärenden,
när du själv har tid.
Via digitala kontaktvägar
kan du skicka frågor eller
önskemål om förändringar
i produkter och tjänster,
som vi snabbt och smidigt
hanterar åt dig. Du ska inte
behöva lägga tid på att leta
parkering och tvingas säga
nej till kunder för att åka till
banken.
Vi vill underlätta för dig så
att du kan lägga tid på det
du brinner för; ditt företag.
Välkommen in med din
ansökan redan idag.

Läs mer på: www.sparbankenrekarne.se/foretag
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Sparbanksstiftelsen
Rekarne äger

Swedbank
äger

Stiftelsen ger
lokala bidrag

Utvecklar och levererar
banktjänster

Sparbanken Rekarnes ägare
Sparbanken Rekarne ägs till hälften av den lokala Sparbanksstiftelsen Rekarne. Swedbank äger den andra halvan.
Sedan 1996 har Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen
Rekarne, satsat ungefär 220 miljoner kronor på lokal utveckling.
Pengarna som stiftelsen delar ut fördelas på fem olika områden;
näringsliv, forskning, utbildning, breddidrott och kultur.
Vilken annan bank ger mer?
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