
Vaihda joustavaan e-laskupalveluun 
ja vaali luontoa
E-lasku on kätevä ja ympäristöä säästävä tapa ottaa vastaan laskuja. Sen sijaan että saat laskusi
postitse kotiin, ne lähetetään sähköisesti Ålandsbankeniin ja näkyvät Internetkonttorissasi.

MITEN SAAN E-LASKUPALVELUN KÄYTTÖÖNI?

Jos sinulla ei vielä ole käytössäsi Ålandsbankenin Internetkonttoria, sinun tulee solmia sopimus 
digitaalisista palveluista. Sen voit tehdä lähimmässä Ålandsbankenin konttorissa.

1. Kirjaudu Internetkonttoriin käyttäjätunnuksellasi, henkilökohtaisella salasanallasi ja tunnusluvulla 
taulukostasi, tai Ålandsbanken e-ID:llä.

2. Valitse valikosta Maksut4E-laskut

3. Kun tulet e-laskusivulle, sinun tulee ensin solmia sopimus e-laskupalvelusta voidaksesi ottaa vastaan
e-laskuja Internetkonttoriisi.

4.  Valitse tili, johon palvelu liitetään.
Tästä tilistä tulee oletustili, jolta laskut
veloitetaan. Jos haluat saada ilmoituksen
sähköpostitse saatuasi uuden e-laskun
Internetkonttoriisi, rastita suostumustasi
koskeva ruutu. Hyväksyttyäsi sopimuksen
tunnusluvulla saat henkilökohtaisen
e-laskuosoitteen. Henkilökohtainen 
e-lasku  osoite luodaan, jotta yritykset 
voivat lähettää e-laskuja Internet-
konttoriisi.

5. Uuden yrityksen liität e-laskupalveluun
valitsemalla Maksut4E-laskut4Etsi yritys.
Kirjoita hakukenttään yrityksen nimi.
Hakusanana voit myös käyttää paikka-
kuntaa, esimerkiksi Helsinki, tai yrityksen
Y-tunnusta. Valitse yritys ja napsauta
Jatka.

Halutessasi
voit saada sähköpostiviestin,kun olet saanutuuden e-laskun.
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Puh. 0204 29 011*  –  www.alandsbanken.fi

6. Seuraavalla sivulla annat pyydetyt tiedot,
jotka löytyvät viimeisimmästä laskustasi.
Voit valita,
• että hyväksyt jokaisen laskun erikseen

ennen sen maksamista tai
• että lasku maksetaan  automaattisesti

eräpäivänä, jos laskun summa  alittaa
antamasi laskukohtaisen enim mäis  -
    määrän.

    Hyväksy tiedot tunnusluvulla taulukostasi.

7. Kun olet liittänyt yrityksen, laskut
yritykseltä lähetetään jatkossa suoraan 
Internetkonttoriisi. Jos olet valinnut, 
että hyväksyt yrityksen e-laskut 
manuaalisesti ennen niiden maksamista, 
uudet e-laskut näkyvät sivun oikeassa 
laidassa Vahvistamattomat e-laskut
-otsakkeen alla. Siinä voit tarvittaessa 
muuttaa maksua. Vahvistat laskut 
tunnusluvulla tunnuslukutaulukostasi tai 
Ålandsbanken e-ID:llä.

Erääntyvät maksusi näet Internetkonttorissasi. Valitse 
Maksut4Erääntyvät maksut. Siellä voit tarkastaa maksun, 
muuttaa maksun summaa ja eräpäivää tai poistaa 
maksun. Aikaisemmat e-laskusi näet kohdassa Maksut4 
E-laskut4Tallennetut laskut.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Ota yhteyttä Ålandsbankenin Asiakaspalveluun puh. 0204 292 920*. Lisätietoja löydät myös 
kotisivultamme www.alandsbanken.fi.

*) Puhelut 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/minuutti, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/minuutti. Puhelut nauhoitetaan.

Yrityksen nimi
660100-123456789

Yrityksen nimi
FI77 6601 0001 1308 55

Pidä
käsillä viimeisin

lasku!

9876543210

FI77 6601 0001 1308 55


