Friskvård.ax
E-tjänst betalning steg-för-steg
Version 22-11-2019
Sida 1/3

SÅ HÄR GÖR DU
EN BE TALNING MED E-TJÄNSTEN
PÅ DIN MOBIL

1. Saldo: Det finns två saldon i friskvårdskontot,
ett för Motion/Kultur och ett för Massage.
Den summa pengar du eventuellt fått i kultur syns
som Motion/Kultur, och den summan väljer du själv
om du använder till motion eller kultur.
Det saldo du fått i Massage går enbart att använda
till massage.
2. Skapa betalning: När du är på plats hos
leverantören och vill betala för en tjänst, klicka på
”Skapa betalning”.

MOTION

KU LT U R

MASSAGE

3. Välj leverantör: Välj sedan i listan den leverantör
du vill skicka pengarna till.
Observera att du kan filtrera leverantörer genom att
klicka på och aktivera ikonerna högst upp i menyn.
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4. Slutför betalningen:
Fyll i summan du vill betala.
Skriv därefter ett meddelande till
leverantören gällande vad du vill
betala för (valfritt).
Klicka slutligen på ”Betala”.
Klart!

OBS VIKTIGT!
Betalningen ska göras samma dag
du besöker leverantören.
Leverantören tar endast emot pengarna
när du besökt/kontaktat den och meddelat vad
du vill betala för. Om inte leverantören godkänt
din betalning inom 24 timmar raderas betalningen
automatiskt och beloppet återgår till ditt saldo.

Efter att betalningen är gjord:
Skickade betalningar är en
betalning du skapat och skickat,
men som ännu inte godkänts av
leverantören.
Betalningen ligger kvar som
skickad betalning i 24 timmar
efter att du skickat den. Om inte
leverantören godkänt den under
den tiden raderas betalningen
automatiskt och beloppet återgår
till ditt saldo.
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Radera skickad betalning:
Du kan enkelt ta bort en skickad
betalning (t.ex. om du i misstag skickade
betalningen till fel leverantör) genom att
klicka på ”Ta bort.”

Transaktioner:
När du skapat en betalning och leverantören
godkänt den ser du transaktionen under
rubriken ”Transaktioner”.
Här ser du också inbetalt friskvårdsvärde
från din arbetsgivare och ev. borttaget
friskvårdsvärde.

