Checklista för dig som vill
ta betalt med kort i butik
Med Svensk Handels kortinlösenavtal via Teller kan ditt företag enkelt och till
en låg kostnad ta emot kort som betalningsmedel.

Vad behöver jag för
utrustning?

P

För att kunna ta emot kort i din butik
eller webbshop krävs en godkänd betalterminal eller betallösning.

Vilka kort kan jag ta emot?

P

Tellers kortinlösenavtal omfattar de vanligaste svenska
och utländska korten; Visa, Visa Electron, MasterCard och
Maestro, men även Kinas största kreditkort UnionPay och
japanska JCB kan väljas till. För att ta emot kort som American Express och Diners krävs det ett separat avtal med
respektive leverantör.

Hur ansöker jag?
Ansökan om kortavtalet hittar du på svenskhandel.se/kortavtal. För att kunna nyttja avtalet måste du vara
medlem i Svensk Handel.

Om jag redan har en terminal och vill byta inlösare:

Vissa betalterminaler kan vara låsta till en kortinlösare. För att se om din betalterminal kan programmeras
om till Teller – ring till Teller på 0771-22 00 55 så hjälper de dig.

Jag har ingen terminal:

Via Teller erbjuder Svensk Handel även mycket förmånliga rabatter på betalterminaler. Du får 20 procent
rabatt på hyra av betalterminaler från Nets (gäller från den 4 januari 2016). Rekommendationen är att du
hyr din terminal då det är ett bra sätt att försäkra sig om att alltid ha en godkänd modell.
Läs mer och nyttja rabatten på svenskhandel.se/nets.

Hur snabbt kan jag komma igång?
Fyll i och skriv ut ett avtal om kortinlösen och/eller önskat terminalavtal. Är det flera butiker ska varje
säljställe ha ett separat avtal. Så fort dina ansökningshandlingar har inkommit till Teller gör de en sedvanlig
kreditprövning. Du har normalt svar inom 24 timmar. När handläggningen är klar får du ett välkomstbrev
med ditt redovisningsnummer. Kontakta därefter din teminalleverantör så programmerar de terminalen
och levererar den till butiken.

Mer information
Har du frågor eller vill bli medlem i Svensk Handel för att kunna nyttja kortavtalet är du välkommen att
kontakta någon av våra säljare på 010-47 18 520 eller salj@svenskhandel.se.

