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HUR BETALAR
MAN RÄKNINGAR?
NOAMS MAMMA HAR

lovat att de ska handla
julklappar. ”Jag ska bara
betala några räkningar
först”, säger hon. ”Kan du
inte göra det i mobilen på
vägen ner till stan?”, undrar
Noam. ”Nej, det är ett par
pappersfakturor. Då sitter
jag helst framför datorn”,
svarar mamma. ”Hur går det
till när man betalar räkningar?” frågar Noam.
Mamma förklarar:
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De flesta har koll på att vuxna behöver betala
räkningar. Men hur går det till? Vi förklarar –med
hjälp av vår knattereporter Noam.
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

”DU KAN BETALA PÅ OLIKA SÄTT

när du köper något. I affären kan du
betala direkt med mynt eller sedlar. Det
är att betala kontant. Du kan också betala
något du köpt med kort eller Swish. Ett annat sätt
att betala är med faktura. Faktura kallas också för
räkning, det är samma sak. På räkningen finns information
om hur mycket du ska betala, till vilket konto du ska betala
och när pengarna senast ska vara inbetalda.”

”TYPISKA SAKER SOM man be-

talar med faktura är fritids, hyra,
mobilen och internet. Eller vissa
saker man har köpt på nätet
– som när vi beställde julklappsböcker i förrgår! Man kan få fakturor
på olika sätt. Ibland skickas de som brev. Men
man kan också få dem på mejl eller direkt till internetbanken,
där de dyker upp när man loggar in.”
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”DET ÄR SUPERVIKTIGT ATT man betalar
sina räkningar i tid. Annars kan man få e
n
påminnelse med dröjsmålsränta (extra avgift
för att inbetalningen dröjer). Glömmer man
att betala trots flera påminnelser så får man en
betalningsanmärkning. Det betyder att banken
och företag kan se att du inte har betalat i tid, vilket
kan göra det svårt att byta mobilabonnemang,
ta lån eller köpa en bil. Därför var det viktigt
att få det här klart innan vi åker till stan.”
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bonusfakta

MER OM OCR-NUMMER

När man betalar via internetbanken
kan man ibland behöva skriva in ett
OCR-nummer, som står på fakturan. Det
är en lång följd av siffror som är lite som räkningens
”personnummer”.
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”NUMERA BETALAR
DE flesta via bank-

appen eller internetbanken. Då måste
du ha ett bankkonto.
Man loggar in med sitt bank
id (eller sin säkerhetsdosa),
väljer ”betala räkningar” och
fyller i uppgifterna på fakturan: vilket bankkonto som
pengarna ska sättas in på,
hur mycket som ska betalas
och vilken dag som pengarna ska betalas. Man brukar
också få fylla i
fakturanummer
eller
OCRnum
mer.”

RÄKNINGAR FÖRR

Innan internetbanken fanns gick folk till
banken eller posten för att betala sina
räkningar. Eller så tog man pengarna och
gick direkt till Televerket eller Elverket för att
betala telefon- och elräkningen.
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