
 Direktbetalning, om du inte 
använder nätbank 

 E-faktura, om du använder 
nätbank

Den traditionella inhemska direktdebiteringen upp-
hör i början av år 2014. Det finns dock även andra 
bekväma sätt att betala räkningar.

För att hjälpa dig att välja har vi i denna broschyr 
samlat nyttig information om olika betalningssätt:



Direktbetalning fungerar lika smärt-
fritt som direktdebitering. Banken 
betalar dina räkningar från ditt konto enligt ditt upp-
drag. Faktureraren skickar din räkning hem till dig 
men också en kopia av räkningen till banken för att 
banken ska kunna betala den automatiskt från ditt 
konto. 

Din fakturerare skickar ett förslag till dig om ändring 
av betalningssätt. Faktureraren och din bank sköter 
om ändringen och räkningarna skickas automatiskt 
till din nätbank som e-fakturor. 

Din fakturerare skickar ett förslag till dig om övergång 
till Direktbetalningstjänst. Om du godkänner förslaget 
sköter faktureraren och din bank ändringen. 
Om faktureraren inte tar Direktbetalningstjänsten i bruk 
erbjuder faktureraren dig något annat sätt att betala 
dina räkningar.

E-faktura ersätter direktdebitering-
en om du är en aktiv nätbanksan-
vändare. Faktureraren skickar e-fakturan elektroniskt 
direkt till din nätbank. På betalningen finns färdigt 
alla de uppgifter som behövs för betalningen vilket 
betyder att varken kontonummer, referensnummer el-
ler räkningens belopp behöver matas in i nätbanken. 
Banken betalar e-fakturan automatiskt från ditt konto 
på förfallodagen. Om du vill kan du också välja att 
godkänna varje e-faktura skilt för sig för betalning.

Vid behov kan du ändra räkningens förfallodag eller 
belopp. 

Om du vill får du meddelande från din bank om nya 
e-fakturor antingen per e-post eller som textmedde-
lande.

 Mera information: www.fkl.fi/suoramaksu



Mera information och handledning får du av din egen 
bank och på bankens nättjänst.
Du kan även bekanta dig med Direktbetalning och e-fak-
tura på adressen: www.e-lasku.info.
Vi svarar på dina frågor på Facebook 
Betalningsrörelsespecialisterna på Finansbranchens Cen-
tralförbund svarar gärna på dina frågor även på Facebook, 
www.facebook.com/BillWirtanen.

Om du inte ännu har nätbank 
men vill ta i bruk e-faktura ska 
du kontakta din bank och ingå avtal om nätbank. 

Byte från pappersfaktura till e-faktura är enklast att göra 
i samband med att du betalar din räkning i nätbanken. 
Genom att byta faktureringssättet till e-faktura får du dina 
räkningar direkt till din nätbank i fortsättningen. Nog-
grannare anvisningar hittar du på din banks hemsida. 

• med betalautomat
• per telefon 
• på bankens kontor

• i nätbanken genom att själv mata in mina räkningar 
• i nätbanken som e-faktura

• med Direktbetalning
• med betalningstjänstku-

vert i betalningstjänst




