Betala räkningar
Jag har nästan aldrig kontanter på mig längre. Jag känner ingen som har det. Det finns ju andra
sätt att betala på numera.
Att betala med mynt eller sedlar, är att betala kontant. Men att betala med kort är kanske det
vanligaste sättet nu för tiden.
Ja, det är skönt att slippa ha pengar på sig. Man behöver inte oroa sig för att tappa dem, eller bli
bestulen.
Visst, det är bra. Det finns ju andra sätt att betala också.
Ofta kan du till exempel få en faktura när du köper nåt i en butik. Den skickas hem till dig,
eller direkt till din internetbank. Då kan du betala fakturan från datorn när du loggar in på
internetbanken.
Ett annat ord för faktura, är räkning. Det betyder samma sak.
Kan man få räkningar för vad som helst?
Ja, men det vanligaste är att betala till exempel hyra, telefon, internet, förskola och fritids med
faktura.
Men hur vet man hur mycket man ska betala, då?
På fakturan finns all information du behöver.
Summan du ska betala, vilket kontonummer du ska betala till och datumet när pengarna ska
finnas hos mottagaren.
Okej. Men måste jag gå till banken?
Nej, du betalar enklast från din internetbank.
För att kunna ha internetbank, behöver du ha ett konto i en bank. Sen får du en inloggningskod
som bara du känner till. Med den kan du enkelt logga in och göra alla dina bankärenden.
Men kan betala med Swish också, har jag sett. Hur fungerar det?
Swish är ett sätt att betala med mobilen. Det är väldigt praktiskt.
Det gör att du kan köpa saker utan att ha med dig pengar, eller logga in på din internetbank.
Det enda som krävs är att mottagaren också har Swish.
Jaha! Det låter jättebra. Till exempel om man vill köpa en begagnad möbel av nån. Eller göra
ett fynd på en loppmarknad.
Japp. Då passar Swish perfekt.

