
Betalningar över nätet
gunilla@schultzen.se



Att handla med kort

•Vilket kort ska jag använda?

•Lämna aldrig ut kortnummer eller kod via mejl, 
sms, telefon eller vid besök hemma

•Skattemyndigheten, sjukvården och alla andra 
myndigheter får inte skicka e-post oskyddat!

www.konsumenternas.se

http://www.konsumenternas.se/


Du kan blippa

•Med ditt kontaktlösa kort kan du betala lägre belopp 
upp till 200 kr utan pinkod

•Det du behöver göra är att hålla upp kortet intill 
butikens kortterminal



Hur betalar jag på nätet

• Faktura
Du får en faktura som du betalar via din internetbank

•Kortköp
Kom ihåg att alltid öppna ditt kort för "alla 
internetköp" i tjänsten Öppna och stänga kort

•Direktbetalning
Du kopplas upp mot din internetbank och dina konton



Faktura, det mest populära betalningssättet

•Det ger möjlighet att se och kontrollera varan innan 
man betalar 

•Det är enkelt att genomföra själva betalningen 

• Fakturan kan komma i paketet, via brev eller e-post

•Kontrollera så den inte har hamnat i skräpposten



Kortköp

•Mastercard SecureCode respektive Verified by Visa är 
en kostnadsfri säkerhetstjänst 

•Du använder Mobilt BankID eller din dosa för att 
bekräfta internetköp

•Alla butiker är i nuläget inte anslutna 



Direktbetalning

•Handla på nätet utan att uppge ditt kortnummer

•Med direktbetalning dras pengarna direkt från ditt 
bankkonto

•Betalningen sker via internetbanken som du kopplas 
upp emot

•Du väljer vilket konto betalningen ska ske från

• Ingen känslig information uppges i samband med 
köpet



Swisha med mobilen



Integritet och säkerhet

• jämförbart med pass, körkort och andra fysiska 
legitimationshandlingar

•en elektronisk ID-handling

•www.bankid.com

http://www.bankid.com/


Komma igång med mobilt BankID

1. Ladda ner BankID säkerhetsapp

2. Logga in på din internetbank och beställ   
Mobilt BankID

3. Aktivera Mobilt BankID aktiveringskod som du ska 
ange i BankID säkerhetsapp.

4. I säkerhetsappen klickar du på Hämta BankID och 
anger ditt personnummer samt aktiveringskoden



Kryptering

• S:et efter http visar att den här förbindelsen är 
krypterad

•https://www.skatteverket.se

• Låset i adressfältet visar också att förbindelsen är 
krypterad. Genom att klicka på låset kan du 
kontrollera att du är säkert uppkopplad

https://www.skatteverket.se/


Kolla priser

•www.testfakta.se

•www.bäst-i-test.se

•www.prisjakt.nu

•www.pricerunner.se

•www.booli.se

http://www.testfakta.se/
http://www.bäst-i-test.se/
http://www.prisjakt.nu/
http://www.pricerunner.se/
http://www.booli.se/

