ANMÄLAN

Medgivande till autogiro

Datum

Skickas till : NVK, Box 2, 737 21 FAGERSTA

Betalare
Förnamn

Personnummer

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon (även riktnr)

Kontoinnehavarens bank

Clearingnummer

Betalningsmottagare

Organisationsnummer

Namn
Utdelningsadress (gata, box etc)
Bankgironummer

Kontonummer

Postnummer

Postort

Postgironummer

Meddelande till utställare av faktura
Nedanstående förvaltningars fakturor dras via autogiro

Jag (betalaren) godkänner de bifogade villkoren för Autogiro
Träder i kraft efter att formuläret blivit undertecknat av kontoinnehavaren.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Underskrift (kontoinnehavaren)

------------------------------------------------------------Namnförtydligande

Telefon (även riktnr)

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

Villkor för autogiro
Undertecknad medger att uttag får göras från det konto som har uppgivits ovan
för överföring till betalningsmottagaren. Det ska senast kl 00.01 förfallodagen finnas täckning på
kontot för alla betalningar som ska göras. Om täckning saknas på förfallodagen får betalningsmottagaren
göra ytterligare försök under kommande bankdagar.
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag.
Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken.

Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalningsmottagaren
ha sänt meddelande till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet - som kan avse flera
förfallodagar - ska innehålla uppgift om betalningens belopp och förfallodag samt betalningssätt.

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren
Om undertecknad inte medger uttag kan betalningsmottagaren kontaktas senast sex (6) bankdagar före
förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Flytt av medgivande
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till
konto hos annan betaltjänstleverantör.

Bankens godkännande
Undertecknad accepterar att banken ska godkänna att betalarens konto kan användas för Autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro
Banken får, men är inte skyldig att, avbryta anslutningen till Autogiro om undertecknad inte i rätt tid har tillräckligt belopp
på kontot för betalningar, om kontoförhållandena förändras samt vid upprepade tillfällen stoppar
betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall,
avbryta anslutningen till autogiro. Betalaren får när som helst avbryta tjänsten för sitt autogiro.

Rätten att samarbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen (BGC AB) har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Undertecknad
medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens
uppgifter till ett adressregister.

