
FIBERLÅN
Fiberlånet är för dig som ska investera i 
fiberkabel till din fastighet.

Utbyggnaden av digital infrastruktur i form av fibernät är en 
viktig landsbygdsfråga som möjliggör boende, samhällsservice 
och näringsverksamhet på mindre orter. Vi har valt att ta en aktiv 
roll och verka för en snabb utbyggnad av fibernät i Västerviks 
Kommun och vi erbjuder också ett förmånligt fiberlån.

FAKTA OM FIBERLÅN
Produkt  Fiberlån, blancokredit
Maxbelopp 30 000 kronor, men aldrig högre än kostnaden 
   för anslutningen
Amorteringstid max 7 år
Ränta  motsvarande vår 3-månaders bolåneränta (f n 2,91%,  
   2013-11-08)
Uppläggningsavgift 0 kronor för konceptkunder i Tjustbygdens Sparbank, 
   övriga 1500 kronor

Övrigt  Sedvanlig kreditprövning görs vid ansökan

Kontakta oss på Tjustbygdens Sparbank, tele-
fon 0490-81 50 00, www.tjustbanken.se för 
mer information kring detta lån. Du kan även 
läsa mer om bredbandsutbyggnaden i Väster-
viks kommun på http://tjustnet.wordpress.com

Tjustbygdens Sparbank, Box 322, 593 24 Västervik

Tel. 0490 - 81 50 00, Fax 0490 - 81 51 20 info@tjustbanken.se, www.tjustbanken.se



Vi ger dig frihet att själv bestämma när du ska sköta din 
privatekonomi; i bussen, på väg till  jobbet, under picknicken 
på bryggan eller för all del på en sandstrand i den thailänd-
ska övärlden.

Med vår Mobilbank som du enkelt och kostnadsfritt lad-
dar ner till din mobil telefon eller surfplatta kan du  smidigt 
betala räkningar med OCR-skanner, göra över föringar, se 
över  sparanden och lån, sköta värdepapper och fonder eller 
ta reda på ditt aktuella saldo.

Kort och gott, vi vill att du ska kunna ta del av våra 
tjänster där du är, när det  passar dig bäst. Och dyker det 
upp några frågor eller om du behöver tips och råd finns vi 
alltid tillhands på  banken, precis som vi alltid gjort. 

MOBILBANKEN: Gör dina bank-
ärenden när du vill, där du är

Ladda ned vår 

Mobilbank i 

AppStore eller på 

Google Play

Gilla oss på Facebook!

SWISH: För över pengar – utan att 
 kunna ett enda kontonummer
Nu kan du betala direkt med mobilen. Allt du behöver är mobilnumret och 
pengarna kommer in på mottagarens konto direkt, oavsett bank. Enkelt, 
snabbt och säkert. Perfekt om du ska köpa en begagnad cykel, dela på 

notan med vännerna eller betala tillbaka det du är skyldig för tågbiljetten. 
www.getswish.se

Tekniska fakta 
Mobilt BankID fungerar i smartphones och 
surfplattor som har operativsystem iOS 3.1 eller 
Android 1.5 eller senare versioner. 
Vi rekommenderar dig att alltid ha uppdaterat 
med de senaste versionerna av mobilbanken och 
BankID säkerhetsapp via App Store eller Google 
Play.

Behöver du hjälp?
Har du frågor om Mobilt BankID kan du kontakta 
BankID-support på telefon 063-19 74 26, alla 
dagar mellan kl 07.00 och 23.00.

Använd Mobilt BankID till det här 
1. Logga in i internet- och mobilbanken för att:

•  se saldon och överföra pengar mellan dina 
egna konton

•  överföra pengar till andras registrerade 
konton 

•  göra bank- och plusgirobetalningar till 
registrerade mottagare

2.  Godkänn Swish-betalningar

3. Använda som e-legitimation när du:
• deklarerar hos Skatteverket
•  gör ärenden hos Försäkringskassan
•  kollar pensionen hos minpension.se
•  godkänner Direktbetalningar

Kom igång med Mobilt BankID
Om du är över 18 år kan du beställa Mobilt BankID 
i internetbanken, när du har loggat in med 
säkerhetsdosan eller med BankID på kort.  
Gör så här:
1.  Ladda ner BankID säkerhetsapp till din iPhone, 

iPad eller Android-telefon i AppStore eller 
Google Play.

2.  Beställ Mobilt BankID i internetbanken under 
rubriken Tillval – BankID – Beställ – Mobilt 
BankID

3.  Skapa ett lösenord som du använder när du 
loggar in och när du signerar.

Pris
Mobilt BankID är kostnadsfritt i banken. 
Eventuella avgifter för datatrafik vid användning 
av tjänsten betalas till mobiloperatören.

Så här fungerar Mobilt BankID
Mobilt BankID är en e-legitimation för smartphones och surfplattor. Med 
Mobilt BankID kan du tryggt och enkelt logga in i internet- och mobilbanken, 
när och var du vill. Du kan också använda Mobilt BankID för att godkänna 
Swish-betalningar och som e-legitimation i dina kontakter med bland andra 
Skatteverket och Försäkringskassan.

Bankens App – finns även till iPad
Appen laddas ned via AppStore, sök på Sparbanken.


