Betalning av kursavgiften med Smartum Saldo, ePassi (SporttiPassi) och nätbankstjänsten
Paytrail i samband med anmälan
I samband med anmälningen kan du betala kursavgiften i nätbankstjänsten Paytrail, med Smartum
Saldo eller ePassi. I ePassi ingår Sporttipassi och Kulttuuripassi, och då du betalar med den kan du
endast betala med antingen sport- eller kultursaldo.
I Paytrail-nätbankstjänsten kan du betala alla kurser som du anmäler dig till. I fråga om
medborgarinstitutets kurser omfattar Smartum och ePassi alla kurser i dans, motion, musik,
bildkonst, hantverk, litteratur och teater. I enlighet med skatteförvaltningens anvisningar kan inte
andra kurser betalas med dessa betalningsmedel.
Smartum Saldo eller ePassi ska användas genast i samband med anmälningen. Betalar man med
detta betalningsmedel är anmälan bindande. Kyrkslätts medborgarinstitut återbetalar inte
kursavgifter som betalats och de vanliga annulleringsvillkoren gäller inte betalning med Smartum
Saldo eller ePassi. Undantaget är enligt bildningsnämndens beslut 28.4.2010 § 30 gottgörelse av
kursavgift på basis av sjukdom.
Obs! Smartum Saldo och ePassi är avsedda endast för ditt personliga bruk. Med dem kan du inte
betala andra studerandes, till exempel ditt barns, kursavgifter.
Gör så här:
Att betala kursavgift med nätbankstjänsten Paytrail, Smartum Saldo eller ePassi är möjligt endast i
samband med Internet-anmälan. Att betala kursavgiften med dessa medel i efterhand är inte
möjligt. Du kan således inte heller använda Paytrail, Smartum eller ePassi när du anmäler dig per
telefon.
När man betalar med Smartum Saldo eller ePassi ska man anmäla sig separat till varje kurs. Så kan
du säkra att varje kursavgift uppbärs.
När du i samband med internet-anmälan har skrivit dina kontaktuppgifter och tryckt på knappen
för att skicka anmälan, ser du ikonen Smartum eller ePassi (SporttiPassi) samt knappen Betala på
din skärm. Klicka på Betala för att betala din kurs i nätbankstjänsten Paytrail, Genom att klicka på
ikonen Smartum eller ePassi öppnas ett nytt fönster i motions- och kulturpassystemet. Logga in i
systemet med dina egna koder och gå framåt enligt de anvisningar som webbsidan ger.

