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Betala i tid

VIKTIGA ORD: byta • garanti • klaga • kräva • kvitto •
lämna tillbaka • plånbok • reklamera • spara • vara •
ångerrätt • ångra • öppet köp

Introduktionstext
En man tittar på kvitton som han har haft i sin plånbok. Mannen undrar om man måste spara
alla kvitton. Han får veta att det är bra att ha kvar kvittot om han vill klaga på en vara som
han har köpt. Han får också information om öppet köp och att han har rätt att ångra sig om
han handlar på internet.

Berätta
Se frågor under Övningar.

Diskutera
Se frågor under Övningar.
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Skriv
Skriv vad du tycker kan hjälpa människor att betala sina räkningar i tid.
Skriv vad du tycker ska hända när en person inte betalar sina räkningar.

Siffror och tal
Säg ett subtraktionstal, till exempel 497 − 82. Eleverna skriver talet med siffror och räknar ut
det. Skriv sedan på tavlan så att eleverna kan kontrollera att de har räknat rätt. Fortsätt med
att säga till exempel: 579 − 70, 773 − 114, 852 − 36, 972 − 77. Eleverna skriver därefter fem till
tio subtraktionstal var. De sitter sedan två och två och läser sina tal, ett i taget. Den som sitter
bredvid subtraherar och säger talet och svaret.

Facit till övningsuppgifter
A

Skriv det ord som passar i meningen.

B

slippa • skuld • missa • betala

Skriv det ord som passar i meningen.

Ett ord passar i två meningar.

1.

Ett sätt att slippa betala extra avgift är
att betala i tid.

2.

Det kan bli mycket dyrt att missa att
betala en faktura.

3.

Kronofogden kan ta en del av din lön
tills din skuld är betald.
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1.

Om du inte betalar i tid så får du
en ny räkning med en extra avgift.

2.

Den extra avgiften på räkningen
kallas påminnelseavgift.

3.

Om du inte betalar den nya räkningen
skickas den till ett inkassoföretag.

4.

Inkassoföretag arbetar med att
få in betalningar.

5.

Om inte det företaget får pengarna i tid
skickas räkningen till Kronofogden.
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C

Skriv det ord som passar i meningen. Två ord passar i två meningar.

betala • betalningsanmärkning • kontrakt • lån • lön
KVINNA:

Vad händer om jag inte kan betala?

KRONOFOGDEN:

Om du inte betalar i tid så kan du få en betalningsanmärkning.

Det betyder att du kan få svårt att få lån. Du kan också få svårt att
få kontrakt på en bostad.
KRONOFOGDEN:

KVINNA:

Hur länge har man en betalningsanmärkning?

Den kan finnas i flera år. Och om du inte betalar kan vi sälja en del av dina
saker för att betala räkningen. Vi kan också ta pengar från din lön.
KRONOFOGDEN:

KVINNA:

E

Det låter inte bra. Jag ska betala så fort jag kan.

Skriv R (rätt) eller F (fel).

1.

En räkning blir dyrare om du inte betalar i tid. R

2.

Du ska betala räkningar direkt till Kronofogden. F

3.

Du ska betala räkningar till den som du har fått räkningen av. R

4.

Påminnelseavgift är en extra avgift om du inte har betalat i tid. R

5.

Du kan få en betalningsanmärkning om du inte betalar en räkning i tid. R

6.

Du kan få svårt att låna pengar i en bank om du har en betalningsanmärkning. R

7.

Du kan få svårt att få kontrakt på en bostad om du har en betalningsanmärkning. R

8.

Kronofogden kan sälja en persons kläder för att betala en räkning. F

9.

Kronofogden kan ta pengar från en persons lön för att betala en räkning. R
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