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Europa och Offshore 

Välj land i Europa eller Offshore

Varför anlitar de med höga krav på varierande banktjänster oss?

Många vill ha alternativa bankkonton i Europa och Offshore.

Det underlättar verksamheten med lokala IBAN’s och valutakonton.

MasterCard eller VISA kort ingår. 

Android och iOS standard.

** Kan också vara att man har problem med att öppna ett bankkonto lokalt.

Bankkonton öppnas snabbt och bekvämt online utan personligt besök! 

Valutakonton för inkommande och utgående betalningar en funktion för ditt

dedikerade IBAN. Skicka överföringar i valutor som stöds utan att spendera

avgifter på växlingskurser.



VISA & MasterCard

VISA & MasterCard ingår

Vi har fömånen att via partners erbjuda denna unika service! 
VISA kort eller MasterCard ingår, beroende på bank.

Kontot öppnas direkt online, utan personligt besök.
Vissa banker har en app där du identi�erar dig.
Därför behöver du INTE besöka banken personligen.

Inom eller utanför EU, �era offshore banker att välja mellan. 
Hjälp och vägledning får du av oss.

Du laddar bara upp sedvanliga dokument. 

Oavsett väder, eller var du be�nner dig så ansöker du direkt online…
Att öppna företagskonto med kontokort ska vara enkelt.

En fantastisk service, eller hur?!

https://breconomy.biz/online-banker/


Know Your Client

KYC = Know Your Client

Banken vill veta vem man har att göra med därför efterfrågas en verksamhetsbeskrivning, kort och
gott vad bolaget arbetar med.

Identi�ering, sker i regel att du laddar ner en app och identi�erar dig. 
Detta ersätter ett personligt besök hos banken.

Vi tillhandahåller en enkel mall som du kan följa, verksamhetsbeskrivning en ”Bussines Plan”

 Registreringsbevis = Certi�cate of Incorporation

 Bolagsordning = Articles of Association
 Kopia av pass/ID av samtliga ledamöteroch ägare (om mer än 25%)

 Adressveri�kation, godkänd räkning max 3 månader gammal.

Access till alla konton på BR €conomy

För att nämna några av alla konton som ingår:

 Bankkonton EU Konto
 Bankkonto i Sverige

 Bankonton i Schweiz
 Bankkonto i Kryptovaluta

 Bankkonto i UK och IE
 Bankkonto i USA

 Bankkonto Offshore

I regel efterfrågas detta av banken!



Whats App
Ring oss

Se Video!
Öppna bankkonto
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https://breconomy.biz/online-banker/
https://youtu.be/47T8AhcHAwA

