Din digitala vardag
Om internet och en digital vardag

Det här med digitala betalningar och internet kan upplevas krångligt i början.
Men tänk på att nästan 75 % i åldersgruppen 76 år och uppåt använder internetbanken. Och visste du att över 7
miljoner svenskar använder Swish?
Kan dom så kan du!
För att göra det överskådligt och visa att det inte är så krångligt, gör vi här en sammanfattning av vad vi menar med
”En digital vardag som passar alla”.

Kort

Det enklaste sättet att komma igång med betalningar utan kontanter är att använda kort – det är snabbt, smidigt
och säkert.

Internetbanken

Med internetbanken kan du logga in från en dator och göra i stort sett alla bankärenden – som att betala räkningar,
ansöka om lån, se aktuellt saldo och transaktioner. Och mycket annat.

Mobilbanken

Om du har en smartphone – en mobil kort och gott – kan du ladda hem din banks mobilapp. I den kommer du åt
samma konton och tjänster som med din dator. Detta gäller också surfplattor.

BankID

För att kunna skicka pengar, betala elektroniskt eller använda en digital brevlåda måste du kunna identifiera dig. Då
används BankID.

Swish

En digital tjänst som används för att kunna skicka och ta emot betalningar via mobilen.

Digital brevlåda

Att skaffa en digital brevlåda är ett bra komplement för att hantera sin digitala ekonomi, något som är också bra för
miljön. I den får du brev och fakturor från anslutna företag och myndigheter du har en relation till. Du kan även signera
avtal, betala med ett klick och hantera kvitton.

Till sist

Fördelarna med en digital vardag är många. Du kan göra allting när det passar dig, där det passar dig. Det finns inte
någon anledning att ta sig till banken i onödan, du behöver inte längre ta dig till en brevlåda för att lägga i ett kuvert
med en betalningsorder eller gå till en butik för att handla.
Vi hoppas att Betalningshjälpen kan inspirera och hjälpa dig till en digital vardag!
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Betalningshjälpen är ett utbildningsinitiativ från Mastercard i samarbete med några av Sveriges
största banker och SPF Seniorerna. Det här dokumentet är hämtat från www.betalningshjälpen.se
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