Resekonto

First Card Resekonto
– enkelt, ekonomiskt och effektivt
First Cards betallösningar för resor och representation förenklar ekonomirutinerna för ditt företag och sparar tid, resurser och därmed pengar. Resekontot är hjärtat i First Cards lösning och
kan kompletteras med First Cards betalkort. Företaget får en skräddarsydd sammanställning på
fakturan av alla inköp som gjorts. Det ger total överblick över alla reserelaterade kostnader.
First Card var det första svenska betalsystemet som sammanförde kostnader för resor, representation och
småinköp. Efter mer än 20 år är vi fortfarande ledande när det gäller produktutveckling och anpassning till
behoven både hos företag och resenärer.
Genom att kombinera resebyråns specialkunskap kring affärs- och tjänsteresor med First Cards långa
erfarenhet av kundanpassad fakturering skapas ett smidigt system för företagets affärsresande.
Våra lösningar är utformade för att fungera på ett effektivt sätt tillsammans med resebyråns back officesystem – First Card säkerställer att all fakturering är korrekt när det gäller struktur, kostnadsställen etc.
Inget annat betalsystem för resor har samma avancerade kontrollfunktioner som First Card. Att all fakturering
sker på rätt sätt redan från början underlättar för alla parter genom att behovet av uppföljning av fakturorna
minimeras.
First Card samarbetar idag med ett stort antal ledande resebyråer och vi har en mycket stor del av landets
största företag som kunder. Vi är helt neutrala och har inga företagsanknytningar till vare sig reseleverantörer
eller resebyråer.
First Card resekonto – rationellt för alla parter
First Card resekonto är länken mellan resebyrån och ditt företag. När resebeställningen görs är relevant information redan inlagd i back office-systemet.
Företaget får en detaljerad samlingsfaktura som bygger på informationen från resebyråns följesedlar. Fakturan kan utformas på tre grundläggande sätt:
• Företagets inköp hos resebyrån specificeras enligt samma ordning som på följesedlarna.
• Företagets inköp delas upp på de kostnadsställen som önskas.
• Företagets resebyråbeställningar och inköp på eventuella First Card betalkort redovisas per kortinnehavare.
Samlingsfakturan kan skickas som pappersfaktura eller som elektronisk faktura i det filformat företaget önskar. Företaget bestämmer själv faktureringsadresser beroende på kostnadsställen och kortinnehavare.
Flexibel betaltid
En av fördelarna med First Card är att varken företaget eller resenären behöver utnyttja dyra krediter i samband
med inköp och utlägg för tjänsteresor. Företaget bestämmer själv vilken betaltid man önskar på fakturorna och
i vilken period de ska skickas. Följande alternativ finns:
• en faktura per månad med 15 dagars betaltid
• två fakturor per månad med 20 dagars betaltid
• en faktura per vecka med 25 dagars betaltid
Den genomsnittliga räntefria kredittiden på inköp med First Card resekonto är 30 dagar.

Statistik för total koll på kostnader och resvanor
First Card Statistik Online är en tjänst för kontroll och uppföljning som erbjuds ditt företag via nätet. Den underlättar budgetering och förhandlingar med leverantörer.
Statistiken visar alla inköp och utlägg som gjorts på kort och resekonto, och även olika slag av leverantörstransaktioner.
Den kan konsolideras på olika nivåer i företaget, för olika tidsperioder eller på olika länder. Rapporterna delas
upp på: flyg, hotell, tåg, hyrbil, restaurang, taxi, kontantuttag. Övriga inköp visas separat.
Statistiken kan ställas samman på nationell, nordisk eller internationell nivå.
Kompletterande reseförsäkring
Alla resenärer som faktureras via First Card Resekonto omfattas av en kostnadsfri, kompletterande personskydds- och förseningsförsäkring med avbeställningsskydd. Försäkringen är ett utomordentligt komplement
till andra typer av reseförsäkringar som företaget kan ha. Den innehåller bland annat personskydd, bagageförsening, transportförsening, resestartskydd och självriskskydd.
First Card betalkort förenklar ytterligare
First Card betalkort är ett MasterCard, det betyder att kortet accepteras på fler nära 40 miljoner inköpsställen,
uttagsautomater och bankkontor världen över. Finns även med Visa som tillval.
First Card finns både som företagsupphandlat privatkort med personligt betalningsansvar och som företagskort där alla inköp faktureras direkt till företaget. Resenären får ett verktyg för utlägg under resan och
First Card ersätter därmed företagets behov av interna förskott och valuta.
First Card erbjuder rabatter hos ledande bensinbolag, hotellkedjor och biluthyrningar, läs mer på
www.firstcard.se.
Svar direkt på frågor om First Card
First Card kundservice arbetar enbart med vårt resekonto och betalkort. Därför är kompetensen mycket
hög och medarbetarna kan nästan alltid ge kundföretag och kortinnehavare direkt svar på alla frågor kring
våra produkter och tjänster. First Card kundservice når du på tel 0771-40 71 70.
Vill du veta mer?
På vår hemsida www.firstcard.se hittar du fler produktblad och mer matnyttig information om oss och våra
tjänster. Du är också välkommen att ringa kundservice på telefon 0771-40 71 70 så berättar vi mer.

Med First Card resekonto kan ditt företag:
•
Spara tid genom förenklad administration där ni direkt kan knyta resekostnaderna till kostnadsställe eller kostnadsbärare
•
Spara pengar genom räntefri kredit och bättre överblick över alla resekostnader
•
Öka tryggheten för resenärerna tack vare den kompletterande reseförsäkringen
•
Skapa ett heltäckande betalsystem genom att komplettera resekontot med First Card betalkort

Våra samlingsfakturor är noggrant specificerade. För att faktureringen ska passa företagets organisation och interna rutiner erbjuder
vi flera olika faktureringsmodeller.

Med First Card kan ditt företag minska resekostnaderna. Det är möjligt tack vare
vår överskådliga statistik, vårt integrerade resekonto och betalkort samt de
skräddarsydda faktureringsmodeller som vi utvecklar tillsammans med våra kunder.
Med First Card får företaget EN samlad faktura för resor, representation, hotell, biluthyrning, bensin och alla andra utgifter som du har i tjänsten.
First Card är ett Mastercard
och är gångbart över hela världen. Välkommen att
läsa mer på firstcard.se.
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