Snabbguide utbetalning och
transaktionsrapport

Översikt
Rapporten innehåller flera olika flikar som beskrivs i denna guide.
Endast de flikar som är relevanta för dig kommer att visas.

Skickas med den första
dagen varje månad

Startsida
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Sammanställning över
transaktioner och avgifter.
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Utbetalning
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Månadssammanställning
(Summary YYYYMM)

Företagsinformation och rapportdatum
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Euroline – Det tidigare namnet på Bamboras inlösenverksamhet.
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Namnet på ditt företag
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Datumet rapporten skickades
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Här hittar du de olika flikarna.
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Sammanställning över transaktioner och avgifter
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1

Merchant ID är ditt unika kundnummer hos Bambora.
Om du har flera Merchant-ID under samma organisationsnummer kommer de
att presenteras var för sig i denna flik.

2

Antal transaktioner per kortnätverk (t.ex Visa) och korttyp (t.ex Debit)

3

Totalt försäljningsbelopp per kortnätverk och korttyp - i din valuta.
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Om transaktionen gjorts i en valuta men betalats ut i en annan, behöver en
valutaväxling göras. Här kan du se växelkursen.
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Din fasta transaktionsavgift per kortnätverk och korttyp.
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Din rörliga transaktionsavgift per kortnätverk och korttyp.
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Totala transaktionsavgifter per kortnätverk och korttyp

8

Summarad

9

Om du har utbetalning i olika valutor har varje valuta en egen flik

Detaljerad information om varje transaktion
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2
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1

Varje transaktion har ett unikt referensnummer

2

Beloppet för varje transaktion

3

Om du har fler “Merchant ID” har varje merchant
ID en egen flik.

Översikt över utbetalt belopp och eventuella justeringar
Bamboras utbetalningar görs antingen I Netto eller Brutto. Nettoutbetalning betyder att transaktionsavgiften redan är avdragen när
utbetalning sker. Bruttoutbetalning* betyder att avgifterna läggs ihop och dras från ditt bankkonto i slutet av varje månad. Observera att
utbetalningen kan göras med fördröjning i enlighet med ditt avtal.

1

1

Vanligtvis är detta belopp samma som visas i fliken “Sammanställning
över transaktioner och avgifter”.

2

Detta är beloppet som betalats ut och referensen (i exemplet ELINE
160816) som kommer att visas på ditt kontoutdrag. Om du har
bruttoutbetalning kommer du även att se en rad med som visar vad vi
dragit från ditt konto
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Settlement är utbetalningen som gjorts till ditt konto.
Commission är de avgifter som du betalat.
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Om det gjort justeringar ser du det här.
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3
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* Endast tillgängligt i Sverige

Månadssammanställning

Skickas med den första dagen i varje månad

1

2

1

Varje rad visar totalen för varje kortnätverk, korttyp och
transaktionstyp.

2

Om du har fler “Merchant ID” har du en summarad
för varje merchant ID.

Specialflikar och avvikelser från
standardrapporterna.
Dessa flikar syns bara när det är aktuellt för dig.

Specialflik 1: Nettoutbetalning månadsvis

1

Beloppet bredvid “Total” är det som utbetalats till ditt konto. Den
första i varje månad minskas den dagens utbetalning med
avgifterna för månaden före.
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Transaktionsavgifter för föregående månaden, redovisade per
dag.
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Specialflik 2: Justeringar

Om det har skett några justeringar relaterade till utbetalningar under given period.

1

Avgifter för tilläggsprodukter eller justeringar som gjorts.

2

Om du har Growth Finance ser du det här.

3

Olika typer av justeringar visas separat. Summan av
justeringarna hittar du längst ner.
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2
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Specialflik 3: ”Pending” visas om du har en skuld till Bambora

1
1

Här ser du om du har en skuld till Bambora.
Den kan till exempel uppstå om du har nettoutbetalning
månadsvis. Då läggs transaktionsavgifterna ihop och dras från
din sista månadsutbetalning. Om din försäljning den dagen är
mindre än avgiften kan vi inte dra pengarna och en skuld uppstår,
som följer med till nästa månad.
Kontakta vår support för instruktioner om hur du löser din skuld.

support@bambora.com
+46(0)10 10 66 000

