Räkningarna direkt till nätbanken
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I nätbanken finns mångsidiga tjänster för betalningar och uppföljning av kontouppgifter. Det
enklaste sättet att betala räkningar är e-faktura. Du kan ta emot och betala räkningar oberoende
av tid och plats.
Vad är e-faktura?
E-fakturan är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank. Den innehåller alla uppgifter som behövs för att betala
räkningen såsom mottagarens kontonummer och referensnummer. Du slipper knappa in uppgifterna, allt du behöver
göra är att bekräfta e-fakturan.

Ingen risk för att glömma eller tappa bort fakturorna
Det är möjligt att ansluta sms- eller e-postalarm till e-fakturan så att du vet när du fått en e-faktura. Du kan också bekräfta betalningen av e-faktura genom att svara på sms:et.
Alarm och bekräftelser kan anslutas till enskilda fakturor
och fakturerare i nätbanken.

Så här tar du emot e-fakturor
Du kan använda adressen för att ta emot e-fakturor när du
har minst ett betalkonto i nätbanken. Till den här adressen
kan du beställa e-fakturor från dina fakturerare. Beställ
fakturorna smidigt i nätbanken då du betalar en faktura
eller genom att välja fakturerare på listan. Din adress för
e-fakturor förmedlas till faktureraren och i fortsättningen får
du e-fakturorna direkt till din nätbank.

Alla fakturor sparas 18 månader i nätbankens fakturaarkiv.
Du kan också söka fakturauppgifter senare, eftersom de
arkiveras enligt förfallodag.

Välj själv när du betalar och vilka fakturor du betalar
När du fått en e-faktura ser du den i Observera-rutan på
förstasidan. Om du väljer fakturan kan du se detaljerade
fakturauppgifter som du kan ändra vid behov. Efter att du
bekräftat e-fakturan debiteras betalningen på ditt konto på
förfallodagen.

Närmare information om tjänsten
och priserna får du
• På nordea.fi/e-faktura
• Hos Kundtjänsten 0200 5000 (lna/msa)
mån–fre kl. 8–20
• På våra kontor

E-faktura till samma pris som nätbankskoder
Mottagning av e-fakturor ingår i priset för nätbankskoder
med undantag av tjänsten E-faktura-alarm och -bekräftelser,
för vilken vi tar ut en avgift per meddelande.

Automatisk betalning
När du anslutit automatisk betalning till e-fakturan behöver
du inte bekräfta betalningen. Du kan fastställa en högsta
summa för fakturan och ange en giltighetstid för automatisk
betalning. När de villkor du angett uppfylls betalas e-fakturan automatiskt på förfallodagen.

nordea.fi/efaktura

