Härliga Sommar!

Ha en skön och avkopplande sommar i
”Solstolen”!
Gör det smidigt för dig – hantera dina bankärenden från solstolen.
Här kommer några tips på tjänster som underlättar din vardag och frigör tid för avkoppling och
en plats i solen.

Internetbanken
Betala dina räkningar, teckna försäkringar och se över dina lån när det passar dig.
Läs mer om Internetbanken

Mobilbanken
Håll koll på din ekonomi och sköt dina ärenden när du vill. För att kolla saldot är det bara att skaka.
Läs mer om mobilbanken.

Mobilbanken Ung
Med banken i mobilen får ditt barn koll på pengarna. Läs mer

Mobilbanken för iPad
Koll på ekonomin direkt från soffan. Mobilbanken för iPad ger dig en snabb överblick. Läs mer

Mobilt Bank-ID
E-legitimation för bankens tjänster samt myndighetstjänster. Läs mer

Swish
Skicka och ta emot pengar med mobilnumret, snabbt och säkert. Betala enklare Swisha varandra. Läs mer

Telefonbanken
Via telefonbanken kan du hantera det mesta som rör din ekonomi. Öppet varje dag kl. 07.00-23.00. Läs mer

Masterpass
Masterpass är en digital plånbok som gör det enkelt, snabbt och säkert att handla på nätet. Läs mer

Autogiro
Med ett autogiromedgivande betalas dina räkningar automatiskt från ditt konto.

Autobetalning – ett enkelt sätt att betala fakturan
Du som får e-faktura kan välja att den betalas automatiskt. Räkningarna betalas alltid i tid och är framme
hos betalningsmottagaren på förfallodagen.

Ladda kontantkort
Laddar ditt kontantkort när du vill genom mobil- ,internet- eller telefonbanken.

Boka valuta
På Häradssparbanken kan du boka/beställa valuta på två sätt. Via kontoret och eller på nätet. Läs mer

Säkerhet
Läs mer här om hur du använder våra digitala tjänster säkert.

Teknisk support
På banken finns Teknisk Support - Emil Söderman och vår kundtjänst på tel: 0499-452 00. Det går även
bra att kontakta Digital support via tel: 0771 -97 75 12 (öppet dygnet runt).
Det här var några tips för att du skall få en sommar med mycket tid för sol, bad och avkoppling.
Vill du ha mer tips och råd är du alltid välkommen att kontakta oss på Häradssparbanken. Du kan också
hålla ett öga på tips vi lägger ut på vår hemsida.
Sommarhälsningar från oss på

Häradssparbanken Mönsterås

PS Du tänker väl på solskyddet DS

