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UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGAREN/FÖRETAGET
Företagets namn

Organisationsnummer

Kontaktperson företag, namn

2

Kontaktperson företag, e-post

AUTOGIROMEDGIVANDE
Clearingnummer

3

Kontaktperson företag, telefon

Kontonummer

Bankens namn och ort

SIGNERA

Jag har tagit del av reglerna för autogiro och ger Avanza Bank AB fullmakt att utföra ovanstående uppdrag.
Ort och datum

Firmatecknare och namnförtydligande

Firmatecknare och namnförtydligande

REGLER FÖR AUTOGIRO

Med betalningsmottagare avses nedan Avanza.
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

STOPP AV UTTAG

Företaget, nedan benämnt betalaren, medger att uttag får göras från angivet
bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro.
Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela b
 etalaren i
förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks
regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan
på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto
i annan bank.

Betalaren kan stoppa
– ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar
före förfallodagen
– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar
före förfallodagen.

MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren
det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet
upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller
betalningsmottagaren tillhanda.

För uttag gäller dessutom förljande:

GODKÄNNANDE/INFORMATION I FÖRVÄG
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp,
förfallodag och betalningssätt, eller
– om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller
tjänst.

TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på
förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen
får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande
vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök
lämnas av betalningsmottagaren.

RÄTTEN FÖR KONTOFÖRANDE BANK OCH
BETALNINGSMOTTAGAREN ATT AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL
AUTOGIRO
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen
till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren
underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har
dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid
upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om
det konto som medgivandet avser avslutats.

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton.

IFYLLES AV AVANZA PENSION
Ort och datum				

Namnunderskrift och namnförtydligande

2050-4-110401 Avanza Pension
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