Auttogirovilllkor
M
Medgivande tiill betalning via
v Autogiro
Jaag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag fårr göras från mitt
angivna bankkonto
o på begäran av angiven
a
betalningssmottagare för
b
betalning via Autogiro. Kontoförand
de bank är inte skkyldig att pröva
b
behörigheten av eeller meddela betalaren i förväg om
m begärda uttag.
U
Uttag belastas betalarens konto enlligt kontoförande banks regler.
M
Meddelande om uttag får betalaren
n från kontoförande bank.
M
Medgivandet kan p
på betalarens beggäran överflyttas ttill annat konto i
kontoförandebankk eller till konto i annan
a
bank.

F
För uttag gälle
er dessutom följande
f
G
Godkännande/in
nformation i förrväg
B
Betalningsmottagaaren får begära utttag från betalareens konto på
fö
örfallodagen
•
•

om betalaren senast åtta vaardagar före förfaallodagen fått
örfallodag och beetalningssätt, ellerr
meddelande om belopp, fö
om betalaren godkänt uttagget i samband meed köp eller
beställningg av vara eller tjän
nst.

T
Täckning måste finnas på konto
ot
B
Betalaren ska se till att tillräckligt sttort belopp finns p
på kontot för
b
betalning på förfalllodagen. Om kon
ntobehållningen in
nte räcker för
b
betalning på förfalllodagen får betalningsmottagaren
n göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande vardagarna,
v
som ffår omfatta högst en
vecka. Information
n omantalet uttaggsförsök lämnas av
b
betalningsmottagaaren.

pp av uttag
Stop
Beta
alaren kan stoppa
•
•

ontakta betalningssmottagaren senaast
ett enskilt utttag genom att ko
två vardagar före förfallodageen,
alla uttag avsseende medgivan
ndet genom att ko
ontakta banken
senast två vaardagar före förfallodagen.

Med
dgivandets giltig
ghetstid, återka
allelse
Med
dgivandet gäller tiills vidare. Om betalaren vill återkaalla medgivandet
gör betalaren det gen
nom att kontakta kontoförande bank eller
alningsmottagaren
n. Medgivandet upphör
u
senast fem
m vardagar efter att
a
beta
återrkallelsen kommit kontoförande baank eller betalninggsmottagaren
tillha
anda.
Rättten för kontoförrande bank och
h betalningsmotttagaren att
avslluta anslutninge
en till Autogiro
Konttoförande bank och
o betalningsmotttagaren har rätt att
a avsluta
anslutningen till Auto
ogiro trettio dagarr efter det att kon
ntoförande
bankk/betalningsmottagaren underrätttat betalaren häro
om. Kontoförandee
bankk och betalningsm
mottagaren har do
ock rätt att omede
elbart
avslutabetalarens ansslutning till Autoggiro ombetalaren vid upprepade
ällen inte har haft tillräcklig kontob
behållning på förfaallodagen eller om
m
tillfä
det konto som medgiivandet avser avslutas.

Ta
Tack för att du stöder Lion.
A
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