
Hvorfor ønsker vi at våre pasienter 
ikke betaler med kontanter?

1. Kontanter er dyrt for deg
Minibanktjenester blir nå i større og 
større grad priset. Enkelte banker 
belaster nå kundene sine med ti 
kroner for et minibankuttak. Bankene 
ønsker at vi skal gå over til elektroniske 
betalingsløsninger og priser sine 
manuelle tjenester deretter.

2. Kontanter er dyrt for oss
Vi må betale for veksel, vi må betale for 
kontantinnskudd, og dersom vi ikke har 
bankfilial på stedet, må vi betale for en 
kontantservice hos en leverandør av slike 
tjenester; altså noen som kommer med 
veksel, og som kan ta seg av kontantene 
vi får inn. Vi må også føre ekstra regnskap 
og gjøre opp kontantkassa daglig.

3. Kortbruk er gratis hos legen
Du kan betale med ditt vanlige bankkort 
hos oss, og det påløper ingen gebyrer 
for deg når du benytter kortet ditt i 
vår bankterminal eller vår selvbetjente 
betalingsautomat. Vi hjelper deg gjerne 
hvis du synes det er vanskelig å betale på 
automat. 

4. Du kan betale med faktura 
Vi kan sende en papirfaktura hjem til 
deg, eller vi kan sende en elektronisk 
faktura til din e-postadresse. Da påløper 
det et fakturagebyr.

5. Du behøver ikke å planlegge 
kontantuttak
Etterhvert som det blir færre minibanker, 
og prisen på uttak øker, er det krevende 
å skaffe kontanter. Elektroniske 
betalingsløsninger gjør at du slipper å 
planlegge kontantuttak. 

6. Tryggere uten kontanter
Når vi ikke oppbevarer kontanter, 
reduseres også risikoen for tyveri, ran og 
innbrudd.

7. Gamle, dyre løsninger 
byttes ut med moderne, 
trygge og effektive løsninger
Vi beveger oss mot det kontantløse 
samfunnet. Det er ressurskrevende å 
drifte og betale for løsninger som er på 
vei ut.

Hos legen din skal du være sikker på at du kan gjøre 
opp for deg på en måte som er trygg og enkel. Når 
vi oppfordrer våre pasienter til å betale med kort i 
stedet for kontanter, er det fordi vi mener det er bedre 
for alle. Kontanter betyr mer kostnader, mer risiko og 
mer jobb. Tiden vi bruker på å håndtere kontanter på 
legekontoret vil vi mye heller bruke på pasientene våre! 


