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enkel svenska

Kapitel 7
Betala räkningar

Film 1: Inledning
En man pratar med sin fru. De sitter hemma i vardagsrummet. Mannen ska betala räkningar. Han tycker att det tar tid. Frun säger att han kan betala på internet. Mannen säger att han ska gå till banken för att få hjälp.
Film 2: Banken
Mannen går till banken. Han pratar med en man som arbetar där. Han säger att
han vill lära sig att betala räkningar på internetbanken. Han får visa sin legitimation. Sedan ansluter bankmannen hans konto till internetbanken.
Film 3: Visa en räkning
Räkning kallas också för faktura. På en faktura finns mycket information. Fakturanummer är ett nummer som bara finns på din faktura. OCR-nummer är ett
långt nummer som finns längst ner på fakturan. Numret visar att det är du som
har betalat.
Betalningsmottagare är den som ska ha pengarna. Förfallodag är den senaste
dag som mottagaren ska ha pengarna. Belopp är den summa pengar som du ska
betala. Plusgironummer eller bankgironummer är mottagarens kontonummer.
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Film 4: Internetbanken
Du behöver logga in på din internetbank för att betala räkningar på internet.
Först väljer du vilket konto du vill betala från. Sedan väljer du vem du ska betala
pengarna till. Du ska skriva mottagarens bankgironummer eller postgironummer
på fakturan. Du ska också skriva hur mycket pengar du betalar och när mottagaren ska få pengarna. Mottagaren vill veta vem som har betalat. Därför ska du
skriva ett meddelande. Du ska skriva fakturanummer eller OCR-nummer.

Film 5: Betala till utlandet
Mannen behöver föra över pengar till ett annat land. Han har köpt saker av en
kompis som bor utomlands. Han frågar på banken hur han ska göra. Bankmannen svarar att han behöver IBAN-nummer och BIC-kod för att betala. Mannen
måste kontakta sin kompis för att få numren. Banken har inte de siffrorna.

Berätta:
• V
 ilka räkningar får du?
Hur ofta får du dem?
Hur betalar du dina räkningar?
• Hur betalade du räkningar i landet där du bodde förut?
• H
 ur gjorde du när du var ny i Sverige och fick din första räkning?
Gick du till en bank eller frågade du någon vän eller släkting?
• M
 inns du om det var något med räkningen som var svårt att förstå?
Om du svarade ja, vad var svårt?
• S kickar du pengar utomlands ibland?
Om du svarade ja, hur gör du?
Diskutera:
• V
 ilket är det bästa sättet att betala en räkning?
Varför tycker du att det sättet är bäst?
• K
 änns det säkert att betala på internetbanken?
Varför? Varför inte?
• K
 änns det säkert att skicka pengar utomlands?
Varför? Varför inte?
D
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Skriv det ord som passar i meningen.

Skriv det ord som passar i meningen.

bank • företag • internet • räkningar
Fru: Ska du betala

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

belopp • betalningsmottagare • faktura • fakturanummer

?

Man: Ja, men det tar tid.

1. Räkning kallas också för

Fru: Du kan betala via

2. 
ett nummer som bara finns på din faktura.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

___________________________________________________________________________________________________________________________

som jag gör med mitt

_________________________________________________________________________________________________________

.

Fru: Det är inte så svårt. Om du går till din

är

är den summa

4. 
den som ska ha pengarna.

är

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

så hjälper de dig.

.

3. 
pengar som du ska betala.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Man: Jag har inte hunnit lära mig det.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Man: Jag ska gå till banken i dag.
Fru: Bra!

Skriv det ord som passar i meningen.
bankgironummer • förfallodag •
OCR-nummer • plusgironummer

Skriv det ord som passar i meningen.

1. 
är ett långt
nummer som finns längst ner på fakturan.

internetbanken • internetbanktjänst • konto •
legitimation

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. 

Bankman: Hej, välkommen! Varsågod och sitt.
Man:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tack. Jag vill lära mig att betala räkningar
å
p
Kan du hjälpa mig med det?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankman: Ja, då ska vi ansluta ditt
till en

är mottagarens

3. 
är den senaste
dag som mottagaren ska ha pengarna.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.

Okej.

Bankman: Då behöver jag din

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Man:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Man:

.

	
kontonummer.

eller

.

Jaha. Varsågod.

Bankman: Då var det klart.
Man:

Tack. Det var snabbt.
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Läs dialogen i par. Skriv det ord du tycker passar.
– Hej, det var länge sedan. Hur är det med dig?
– Tack, det är bara bra. Jag kommer just från banken.
– Jaha, vad har du gjort där?
– Jag var inne och frågade hur man gör för att föra över pengar till utlandet.
– Det vet inte jag. Vad sa de? Hur ska man göra?
– De sa att man behöver ett internationellt kontonummer som heter IBAN-nummer
och BIC-koden till mottagarens bank också.
– Kunde de hjälpa dig med det?
– Nej, jag ska hem och mejla min
Mottagaren måste ge mig de numren.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nu.

– Varför ska du skicka pengar till utlandet?
– Därför att

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.

Skriv R (rätt) eller F (fel).
1. Belopp betyder betalning.
2. Räkning kallas också för faktura.
3. O
 CR-nummer finns högst upp på
en räkning.
4. B
 etalningsmottagare är den som
ska ha pengarna.
5. F akturanummer berättar hur mycket
pengar du ska betala.

__________________

6. F örfallodag är den senaste dagen
mottagaren ska ha pengarna.

__________________

__________________

7. Du behöver logga in på internetbanken
för att betala räkningar på internet.

__________________

__________________

8. M
 an behöver bara IBAN-nummer för
att föra över pengar utomlands.

__________________

__________________

9. M
 an behöver IBAN-nummer och BIC-kod
för att föra över pengar utomlands.

__________________

__________________
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