First Cards funktioner och tjänster

Betala smartare med First Card
– funktioner som spar tid och ökar kontrollen
First Card har funktioner som spar tid samtidigt som ni får den kontroll ni behöver för att
kunna förenkla företagets administration.
En lättöverskådlig samlingsfaktura och användbara utgiftsrapporter
Minska administrationen och få en bättre överblick över utgifterna med en samlingsfaktura för hela
företaget. Detaljerade rapporter där utgifterna samlas per period eller inköpskategori kan hämtas
på webben när som helst.
Snabb och enkel tillgång till information online,
med upp till två års transaktionshistorik
Med First Card är det enkelt att ta fram den information ni behöver, när som helst. Logga in och se
samtliga inköp, både fakturerade och ofakturerade, med upp till två års transaktionshistorik. Inköpen kan grupperas efter tidsperiod och inköpskategori.
First Card-appen ger ständig tillgång till kort- och transaktionsuppgifter
Med vår användarvänliga app kan ni se fakturerade och ofakturerade inköp, gruppera inköpen, läsa
vanliga frågor och svar om First Card och den inbyggda försäkringen, kontakta kundservice samt
få tillgång till erbjudanden och förmåner.
Bättre täckning – gäller på över 39 miljoner inköpsställen över hela världen
Med First Card kan ni betala för företagets resor, representation, inköp och annat med ett enda
kort, vilket förenklar administrationen. First Card är ett Mastercard® och gäller på mer än 39 miljoner Mastercard-anslutna inköpsställen världen över, vilket gör kortet extra bekvämt och tryggt för
innehavaren.
Håll koll på företagets kort!
Med First Card är det enkelt att hantera alla företagets kort online, från kortansökningar till korttyper
och geografiska begränsningar med mera. Ni kan också kontakta vår kundservice dygnet runt via
telefon, e-post, First Card-appen och på ett säkert sätt via webben.

Med First Card får företaget flera inbyggda förmåner – en kompletterande reseförsäkring utan extra
kostnad för företaget samt rabatter och specialerbjudanden från First Cards partners på bensin,
hotell, hyrbilar och annat.
Vill du veta mer?
Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig att komma igång med våra tjänster. Du når oss på
telefon 0771-40 71 70 eller genom att besöka firstcard.se.

firstcard.se | .fi | .dk | .no

Extra förmåner som reseförsäkring och specialerbjudanden från First Cards partners

First Card is issued by Nordea

Betala era fakturor på det sätt som passar bäst för ert företag, med en enda faktura till företaget,
en till varje avdelning eller till varje kortinnehavare. Välj mellan pappersfaktura, PDF och e-faktura.
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Välj det fakturaalternativ som passar ert företag bäst

