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Övergripande beskrivning av Siirto-betalningar 

I tjänsten Siirto kan du betala från ett konto till ett annat, ta emot betalningar och granska 
uppgifterna om dessa transaktioner. Tjänsten tillhandahålls genom Siirto-systemet 
(www.siirto.fi) i enlighet med de krav och ramar som ställts för systemet. 

Användare som registrerat sig i tjänsten Siirto kan göra eurobetalningar i realtid till varandra 
med hjälp av en Siirto-identifierare. Siirto-identifieraren kan vara ett telefonnummer, en 
identifierare som skapats utifrån FO-numret, eller ett Siirto-nummer. I tjänsten kopplar 
användaren sin Siirto-identifierare till ett konto i en bank som ingår i tjänsten Siirto och som 
är avsett för att ta emot och göra betalningar. Siirto-betalningen sker i form av en girering 
mellan betalarens och mottagarens konton. Betalningen sker genast och kan inte återkallas. 
Tidigare mottagna Siirto-betalningar kan utnyttjas vid krediteringar, och då görs betalningen 
till den ursprungliga betalaren. 

Förutsättningen för Siirto-betalningar är att 
betalaren och mottagaren bägge 
registrerat sig i tjänsten Siirto som Nordea 
eller någon annan motsvarande 
tjänsteleverantör tillhandahåller. 

 

Fördelarna med Siirto-betalningar 
Siirto representerar den nya generationen av betalningar:  

• Med hjälp av tjänsten Siirto kan användarna överföra pengar i realtid mellan konton 
och till och med mellan olika banker. 

• Betalningsmottagaren hittas med hjälp av Siirto-identifieraren – betalaren behöver 
inte känna till mottagarens kontos nummer. 

• Mottagaren får i realtid ett aviseringsmeddelande om mottagen Siirto-betalning. 
• Siirto-tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar i året. 
• Alla Siirto-användare är starkt autentiserade. 
• Både privatpersoner och företag kan ansluta sig till Siirto-betalningssystemet. 
• För företaget räcker det att betalaren har någon banks version av appen Siirto. 
• Det är möjligt att bifoga referensuppgifter till Siirto-betalningarna för att underlätta 

bokföringen. 

Nordeas Siirto för företag tjänst 

Nordeas Siirto för företag är en tjänst som möjliggör betalningar i realtid för företag. I 
tjänsten kan ett företag betala konsumentkunder i realtid samt erbjuda dem Siirto-
mobilbetalning på valda handelsplatser, nät-, mobil- och närbutiker som riktar sig till 
konsumentkunder. 

På tjänsten Siirto för företag tillämpas utöver beskrivningen av tjänsten och villkoren för 
Siirto för företag till tillämpliga delar vid var tid gällande kontovillkor och allmänna villkor för 
Corporate cash management-tjänster. Med Siirto-betalning avses en betalning eller en 
girering i enlighet med villkoren för betalningsförmedling. 



  

 

 

Mottagning av Siirto-betalningar 
Mottagning av Siirto-betalningar hör till Nordeas Siirto för företag produktfamilj. Registrering i 
Siirto-systemet möjliggör emottagning av Siirto-betalningar.

Fördelar med tjänsten 
Med mottagning av Siirto-betalningar tjänsten erbjuder företaget sina kunder en modern 
betalningsmetod, Siirto-mobilbetalning baserad på realtids kontogireringar. Medlen från 
ankomna Siirto-betalningar är omedelbart tillgängliga. 

Användningsändamål 
Mottagning av Siirto-betalningar lämpar sig bra för engångsbetalningar och särskilt för 
situationer där betalaren kan fastställa betalningssumman och -innehållet. Företaget ser de 
mottagna Siirto-betalningarna i realtid i kontotransaktionerna och i efterskott på 
kontoutdraget. 

Förutsättningar för ibruktagande 

Konto i euro i Nordea 
För att kunna börja använda Siirto för företag bör företaget har ett konto i euro i Nordea. 
Kontot krediteras med ankommande Siirto-betalningar. Användningen av kontot får inte vara 
begränsad. 

Aktivering av Siirto-identifieraren 
Företaget registreras i tjänsten med en Siirto-identifierare till vilket är anslutet ett konto som 
krediteras med ankommande Siirto-betalningar. 

Siirto-identifieraren kan vara ett telefonnummer eller ett Siirto-nummer. Siirto-numret är en 
nummerserie som börjar med 888.  

Banken registrerar i Siirto-systemet den Siirto-identifierare och det konto som företaget 
meddelat. 

Avtal om tjänsten 
Företaget ska med Nordea avtala om den Siirto för företag-tjänst och de Siirto-betalningar 
som det vill börja använda. 

Rapportering av Siirto-betalningar 
Siirto-betalningarna visas som enskilda transaktioner på företagets kontoutdrag. 
Transaktionen innehåller uppgifterna om betalarens namn, summan, arkiveringskoden som 
specificerar betalningen, samt ett meddelande eller referensnummer. 

Tillgänglighet 
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, varje dag, året om. 



  

 

 

Stöd för tjänsten 
Nordea Business Centre 0200 2525 
Vardagar kl. 9–16.30 EET. Korta bankdagar (nyårsafton och skärtorsdag) kl. 9–16 EET. 
https://www.nordea.fi/sv/foretag/stod/nordea-business-centre.html 

Nordea Business Centre (på finska) 0200 2121 
Öppen 24 h alla dagar 
https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/tuki/nordea-yrityspalvelu.html  

Betalningsrådgivning för företag: 0200 67220 
Öppet bankdagar kl. 9–16.30 EET, korta bankdagar kl. 9–14 EET. 
https://www.nordea.fi/sv/foretag/stod/maksuliikeneuvonta.html 

Telefonoperatören debiterar lokalnätsavgift / mobilsamtalsavgift. 


