Övre Norra Bilsportförbundet
Betalning via LoTS
Från och med höstens bilsportutbildning (2018-10-28) kommer betalning för tävlings- och
träningstillstånd att ske via LoTS istället för via plusgirot. Den här förändringen beror dels på
ändrade villkor för plusgirot och dels på att det underlättar arbetet för distriktets
tillståndsgivare.
Plusgirot kommer att avslutas vid årsskiftet 2018/2019. Därefter kommer betalningar till
distriktet endast att kunna ske antingen via LoTS (tillståndsavgifter) eller bankgironummer
675-8213 (fakturor).
För att genomföra en betalning via LoTS:
1. Logga in i LoTS
2. Gå till varukorgen under rubriken ”Klubbadministration”
3. Välj att betala valda artiklar

4. Välj betalsätt. Alternativ a. är förvalt.
a. Kortbetalning (VISA, MasterCard, etc)
b. Banköverföring (fungerar endast för de som har Swedbank)
c. Bankgiro. Betalning sker via betalningsunderlag (=faktura) med OCR nummer till
SBFs bankgironummer. Detta betalningssätt medför en extra serviceavgift. Om
man väljer att få betalningsunderlaget via mail är serviceavgiften 20 kr, om man
väljer att få betalningsunderlaget via post är serviceavgiften 50 kr.

a)
b)
c)

5. Välj BETALA

6. Nästa steg skiljer sig åt beroende på vilket betalsätt som har valts.
a. Begäran om kortuppgifter efterfrågas

b. Ni skickas vidare till inloggning via Swedbank

c. En info-sida kommer fram där leveransadressen för betalningsunderlaget framgår.
Här kan man ändra leveransadress om så önskas. Var noga med att se till att
angiven mailadress/postadress är korrekt, så att fakturaunderlaget skickas till rätt
mottagare.

7. Bekräftelse. Om man har valt betalsätt c. finns det i detta steg en länk till
betalningsunderlaget som man kan klicka på och skriva ut direkt om så önskas.

Om betalsätt a. eller b. används kommer tillståndsgivaren direkt efter genomförd betalning att
kunna se i LoTS att betalningen är gjord.

Om betalsätt c. används kommer det att dröja upp till en vecka från det att betalningen är
genomförd tills tillståndsgivaren kan se det i LoTS.

