
  OBS ! Anmälan krävs 

 

Göra bankaffärerna från soffan eller vid frukostbordet? 

Intresserad av att komma igång men känner dig osäker? 

Varmt välkommen till våra informations-/utbildningspass om 

bankaffärer på Internet eller via mobilen för Swedbankkunder! 

 

Vi upplever att många av våra lite äldre kunder är nyfikna på de digitala 

tjänsterna, men ibland känner sig osäkra på dels hur de fungerar och dels om 

de är säkra att använda. Vi erbjuder tre olika möjligheter (med olika 

svårighetsnivå) för de som är kund i Swedbank att komma igång och få mer 

information kring bankaffärer på Internet/Mobilbanken.  

 

• Ingen kostnad för medlem i SPF-Seniorerna Ronneby 

• Swedbank bjuder på dryck och frukt 

• I Swedbanks lokaler på Kungsgatan 11, Ronneby 

• Max 12 deltagare/tillfälle 

• Ca 1,5-timmespass tisdag eller onsdag vid tre tillfällen under hösten, 

start kl 14.30       (se nästa sida) 

• Anmälan sker på något av följande sätt: 

- Via e-post till ronneby@swedbank.se 

- Via telefon 0457-745 00 (be att få bli kopplad till Ronnebykontoret) 

För datum och innehåll på respektive pass – se nästa sida: 

 

 

 

 



  OBS ! Anmälan krävs 

 

Tisdag 1 oktober kl 14.30  – ca 16.00 

Enklaste och lite av ”nybörjarnivå”:  

• Hur loggar man in (Säkerhetsdosa och/eller mobilt bank-id) 

• Mobilbanken 

• Ekonomisk översikt 

• Kontoutdrag och hur skriva ut 

• Inkomna dokument som e-faktura, årsbesked mm 

• Betala faktura/räkning 

• Swish 

• Säkerhetsfrågor 

• Samt möjlighet att ställa frågor ☺ 

 

Onsdag 6 november kl 14.30  – ca 16.00 

Lite mer för befintliga användare som vill utveckla sitt användande 

• Betala fakturor/räkningar 

• Ansluta Mobilt Bank-ID via säkerhetsdosa 

• Mobilbanken 

• Swish 

• Ansluta och hantera E-faktura 

• Ansluta Autogiro 

• Att handla säkert på Internet – med kort eller direktbetalning 

• Sparaöversikt/marknadsinformation 

• Säkerhet 

• Samt möjlighet att ställa frågor ☺ 
 

Tisdag 3 december kl 14.30 – ca 16.00 

För vana användare och använder Interbanken  regelbundet men vill utveckla sitt användande: 

• Ansluta/använda Mobilt Bank-ID 

• Ansluta/använda Swish 

• Internationella betalningar 

• Mobilbanksappen 

• Att handla säkert på Internet – med kort eller direktbetalning 

• Värdepapper och fonder, köp & sälj 

• Ansöka om banklån 

• Ansöka/ändra bolån 

• Övrig användning av Mobilt Bank-ID, utanför banken 

• Säkerhet 

• Samt möjlighet att ställa frågor ☺ 


