e-faktura för ditt
Betal- & Kreditkort hos
Sparbanken Eken
Med e-faktura sparar du både miljö och egen tid. Med e-faktura får du din räkning till internetbanken
och/eller mobilbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över dina räkningar även om du skulle
befinna dig på resande fot.
När du anmält att du vill ta emot e-faktura från Sparbanken Eken skickas räkningen till din internetbank och/eller mobilbank. Du kan välja att visa fakturan för att se mer detaljerad information såsom
transaktioner och totalt utnyttjat belopp.
Du betalar räkningen genom att välja konto, ange önskat belopp att betala och godkänna betalningen.
Alla andra uppgifter är redan ifyllda. Banken bevakar betalningen som vanligt och mottagaren får
pengarna den dag som står i betalningen (förfallodagen).

Så här beställer du e-faktura
•
•
•
•
•
•
•
•

Logga in på internetbanken
Gå till Betala/Överföra och e-faktura
Klicka på pluset vid Lägg till betalningsmottagare e-faktura
Välj företag i listan och ange Sparbanken Eken
Skriv Sparbank och klicka på sök
Välj Sparbanken Eken och sedan Lägg till
Fyll i de uppgifter som efterfrågas; här behöver du veta vilket kontonummer du har för ditt
Betal-& Kreditkort, detta finner du på din faktura eller genom att kontakta ditt bankkontor.
Godkänn/skicka anmälan

Så här avbeställer du e-faktura
•
•
•
•

Logga in till internetbanken
Gå till Betala/Överföra och e-faktura
Under Betalningsmottagare e-faktura, klicka du på den orange ringen jämte Sparbanken Eken
Välj avaktivera

Appen för ditt Ekenkort

Vår Betalkortsapp för iPhone, Android ger dig en smidig tillgång till kortet i din mobiltelefon.
Du kan på ett snabbt och översiktligt sätt se dina senaste transaktioner och hur mycket pengar
du har kvar att utnyttja.
Följande tjänster finns i appen:
• Kortöversikt – Här ser du ditt aktuella saldo, disponibelt belopp och dina senaste köp
• Av/På Internet – Möjlighet att stänga av/på kortet för Internetköp
• Av/På utlandsköp – Möjlighet att stänga av /på kortet för köp i olika regioner utanför
Sverige
• Möjlighet till push-kvitto, du får ett push meddelande när du genomfört transaktioner
över 500 kr.
• Möjlighet att överföra pengar till alla svenskutgivna VISA och MasterCard kort.
• Ladda kontantkort - Möjlighet att ladda flertalet mobila kontantkort
• Se alla förmåner och erbjudanden i Kortklubben
För att ladda ner Betalkortsappen:
Använd sökord, Sparbankernas Kort, Sparbank,
Sparbanken via AppStore eller Google Play och
ladda hem appen.
Inloggning
Inloggning sker med mobilt BankID.
För mer information om Mobilt BankID, besök www.sparbankeneken.se/mobiltbankid,
eller kontakta ditt kontor.

