Nordea e-faktura
e-faktura – för dig som vill göra andra saker än att sitta framför datorn och knappa
in krångliga OCR-nummer, men ändå ha full koll på läget! Med några enkla inställningar signeras och betalas de räkningar du själv väljer med automatik, vilket sparar
både din tid och är miljövänligt. Kontroll har du ändå via SMS och/eller e-post när
räkningarna kommer som e-fakturor.
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e-faktura är enkelt! Du anmäler dig till tjänsten för de företag du önskar e-faktura ifrån
genom att logga in i Internetbanken, där väljer du sedan “Betala och överföra”, “e-faktura”
och “Sök företag”. Hitta företaget genom att ange namn eller välj bransch. I tabellen nedan
visas resultaten av din sökning. Klicka på det företag du önskar e-faktura ifrån och välj “Anmäl”.
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När du har anslutit dig till tjänsten får du meddelanden om dina nya e-fakturor på startsidan i
Internetbanken.
Vill du ändra inställningar, t ex hantera e-fakturor med automatik, eller ställa in andra funktioner
för dina e-fakturor gör du det under ”Betala och överföra”, välj sedan ”e-faktura”.
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Under “e-faktura” hittar du information om dina val och här ändrar du också hanteringssätt, du
kan välja mellan ”Manuell” eller ”Automatisk” signering för respektive betalningsmottagare.
Grundinställningen är ”Manuell” vilket innebär att du måste kontrollera fakturan i Internetbanken
och därefter signera den innan den betalas.
Med automatisk hantering kan du styra så att de fakturor du får från aktuell betalningsmottagare
signeras och betalas automatiskt på förfallodagen.
För att välja automatisk hantering, välj ”Ändra” för de företags fakturor som du vill hantera
automatiskt.
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För att du ska känna dig extra trygg med den automatiska hanteringen kan du själv ställa in
maxbelopp och tidsperiod för respektive e-faktura. Med maxbelopp menas att e-fakturor under
det belopp du anger betalas per automatik. e-fakturor över valt belopp signerar du som vanligt.
Du kan även välja tidsperiod för vilken inställningen ska gälla. Det kan vara praktiskt inför t.ex.
en semester. Om du inte fyller i ett datum gäller “tillsvidare”. Du har även möjlighet att ändra från
vilket konto pengarna ska dras.
När du gjort dina val samt läst och godkänt villkoren klickar du på ”Fortsätt”. Därefter signerar
du ändringen som vanligt och en bekräftelse av ditt val visas.
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För att få ännu bättre kontroll på dina e-fakturor kan du välja att få meddelande via SMS eller
e-post när du får nya e-fakturor till Internetbanken. För att aktivera detta, klickar du på
“e-fakturabevakning” i vänstermenyn och väl på den sidan väljer du det alternativ som passar
dig bäst.
Här kan du välja att få “SMS för alla nya e-fakturor” eller “SMS för e-fakturor som kräver
manuell hantering”.
I de fall du valt automatisk hantering för en e-faktura och dessutom angivit ett maxbelopp, och
e-fakturan överstiger maxbeloppet, får du alltid ett SMS. Välj det alternativ som passar dig och fyll i
ett mobilnummer. Om du senare byter mobiltelefonnummer måste du komma ihåg att ändra det här.
Du kan även välja att få “Meddelande via e-post”. Då får du information via e-post om alla
e-fakturor som kommit till Internetbanken. Kryssa då i “Meddelande via e-post” och fyll i din
e-postadress. Läs och godkänn villkoren innan du klickar på “Fortsätt”. Signera sedan dina val
på vanligt sätt och en bekräftelse av dina val visas.
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Om du vill se signerade e-fakturor som ännu inte betalats, väljer du ”Kommande uppdrag”
under “Betala och överföra” i vänstermenyn. Här kan du välja att göra eventuella ändringar
eller ta bort en betalning.
Under “Historik” i vänstermenyn samlas och hittar du e-fakturor som du fått till Internetbanken
under de senaste 18 månaderna.

