
Bank- och försäkringspaket som växer med din firma

Trygga Tillsammans Företag



Vi har gjort det lite enklare att driva företag

Som småföretagare har man mycket att tänka på. Därför har vi tagit 
fram bank- och försäkringspaketet Trygga Tillsammans Företag som 
samlar allt på ett ställe och växer i takt med ditt företag. Trygga  
Tillsammans Företag anpassas efter din verksamhet oavsett hur många  
anställda ni än är och vad ni än gör. Allt för att du ska få en smidig och 
trygg lösning. 

Med Trygga Tillsammans Företag får du ett personligt kontaktteam som 
hjälper dig under hela verksamhetsåret och ger dig praktiska råd och 
tips.  Vi vill förenkla din vardag så att du får tid över till annat.

Kontakta oss så berättar vi mer. 



Hantera din ekonomi 
Här har vi samlat betaltjänster som vi tror att du som småföretagare 
behöver. Rörelsekontot är grunden för att sköta ett företags ekonomi 
och genom att koppla ett bankgironummer dit kan du enkelt sköta 
företagets in- och utbetalningar via vår internettjänst.

- Rörelsekonto
- Bankgironummer
- Internettjänst
- Betalkort

För dig som har många in- och utbetalningar har vi speciella anpassade tilläggstjänster och 
för att ytterligare förenkla för dig kan du ansluta dig till SpeedLedger e-bokföring. 

Försäkra din verksamhet
Genom lokal skadereglering, förebyggande råd och tips samt en  
årlig genomgång av dina behov ger vi dig ett fullständigt och  
skräddarsytt skydd för företagets egendom. Vi ser även till att ditt 
skydd täcker eventuella skadeståndskrav eller ekonomiska förluster 
som ett avbrott i verksamheten kan leda till. 

- Egendomsförsäkring
- Ansvarsförsäkring
- Avbrottsförsäkring
- Rättsskydd

Skydda dig själv och dina medarbetare
Som företagare är det viktigt att du ger dig själv och dina  
medarbetare trygghet utöver lönen. Vi hjälper dig att hitta rätt i  
pensions-, olycksfalls-, sjuk-, och livförsäkringar. Både om du är 
egenföretagare eller har anställda. Vi hjälper dig att skräddarsy  
tjänstepensionslösningen för dig och ditt företag.

- Tjänstepension
- Sjukvårdsförsäkring
- Livförsäkring
- Kapitalförsäkring
-Olycksfalls- och sjukförsäkring
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