Postgirot kommer att byta namn till PlusGirot.
PlusGirot kommer att bli det nya namnet för Postgirot. Även efter namnbytet, som sker 18 mars 2005, kommer
vi att erbjuda samma enkla och tillförlitliga tjänster som tidigare. Alla kontonummer och tjänster kommer att
fungera som vanligt. Några frågor ni behöver fundera igenom:

Står det Postgirot på något av följande ställen?
Då rekommenderar vi att det ändras till PlusGirot från och med 18 mars 2005.
• På fakturorna?
• I era brevmallar?

• På ert intranät?
• I ert övriga material?

• På er hemsida?

Har ni vidhängande inbetalningskort på era fakturor?
• Om ni använder förtryckta inbetalningskort kan ni känna till att alla, av Postgirot godkända tryckerier, får
information och nya blankettoriginal i god tid före den 18 mars 2005. Försök, om möjligt, anpassa mängden
vid nybeställning med namnet Postgirot. Upplaga som ska användas efter den 18 mars kan beställas med nya
namnet i god tid innan.
• Skriver ni själva ut inbetalningskorten får ni separat information från oss med ett bifogat blankettoriginal.
• Svensk Kassaservice har blanketter med nya utseendet från och med den 18 mars 2005.

Har ni lagt in www.postgirot.se eller några Internettjänster
från Postgirot som favoriter i webbläsaren?
Då behöver ni byta ut favoriten till den nya adressen efter den 18 mars 2005.
Den hittar ni då under www.plusgirot.se

Programvaror.
Programleverantörer är informerade för att kunna planera in förändringen i närmaste release efter den 18
mars 2005. När det ändras i ert eller era program kan respektive leverantör svara på.

Vad händer om ni inte hinner ändra i tid?
Betalningsuppdragen kommer att fungera som vanligt även om alla inte hunnit göra namnändringen.
Vi rekommenderar dock att ni använder namnet PlusGirot från och med den 18 mars 2005 eftersom det blir
tydligare och enklare för alla betalare.

Översättningstabell:
Nuvarande

Nytt namn

Postgirot

PlusGirot

Postgirokonto

PlusGirokonto

Postgironummer

PlusGironummer

Postgirokontonummer

PlusGirokontonummer

Postgirobetalning

PlusGirobetalning

Förkortningar som PG-konto, pg-konto
och pg-nummer kan stå kvar.

Lägg gärna in nedanstående
text efter den 18 mars 2005
på era fakturor:

Faktura

Postgirot har bytt namn till
PlusGirot. Kontonumret är
oförändrat och betalningar till
kontot fungerar som vanligt.

All information runt namnbytet ﬁnns samlad på www.postgirot.se
Har ni andra frågor eller funderingar? Då kan ni ringa till
Kundcenter Företag på telefon 0771- 350 360 eller er kontaktperson.
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