Betalning med autogiro
Villkor för autogiro
Jag medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denna via
bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda
uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i
banken eller till konto i annan bank.
Jag ska senast bankdagen för förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta
mitt konto i banken enligt bankens regler, om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i
vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.
Jag samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av min bank, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens bank och Bankgirocentralen BGC AB för administrationen av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är min bank, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens bank. Jag kan när som helst begära att få
tillgång till eller rättelse av personuppgifter genom att kontakta min bank. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i
samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet betalningsmottagaren.
Mitt medgivande gäller tills vidare men jag kan när som helst återkalla mitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Medgivandet upphör fem bankdagar efter att jag skriftligen har återkallat det. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta
betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta min anslutning till Autogiro om de meddelar 30 dagar i förväg. Betalningsmottagaren äger rätt att
omedelbart säga upp min anslutning till Autogiro om jag vid upprepade tillfällen inte haft tillräckligt med pengar på kontot för att
betalningen skulle kunna utföras. Banken äger rätt att säga upp Autogirot i enlighet med de villkor som gäller mellan mig och banken.
Clearingnummer: Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos banken, se kontoutdraget.
Normalt är Clearingnummer de första fyra siffrorna i ett kontonummer. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327-9xxx. Utelämna då femte
siffran, i detta fall 9. Handelsbankens Clearingnummer börjar alltid med 6 (hittar du inte det så ange 6000). Personkonto i Nordea där
kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer=3300-ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är
ett personnummer: Clearingnummer= de fyra första siffrorna i kontonumret. Plusgirokontot i Nordea: Clearingnummer=9960.

Autogiroanmälan, medgivande Fyll i uppgifterna nedan och godkänn reglerna med din namnteckning.
Medgivandeblanketten returneras till betalningsmottagaren: IvarBo, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm.

Bankuppgifter för betalning: ( Fyll i dina uppgifter)
Namn: ………………………………………………. Kundnummer/objektsnummer:

…………………………………………

Adress, C/O: …………………………………………….. Person/organisationsnummer: …………………………………………………
Postadress: ………………………………………………. Bank: ……………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………….. Cleringnr: ………………………….. Kontonummer: ………………………………….
Härmed godkänner jag villkoren för att anslutas till Ivarssons Autogiro och accepterar de regler som står skrivna ovan.

Datum och ort: ……………………… Namnteckning: …………………………………..Namnförtydligande: …………………………

