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Autogiroavtal 
 
                 
För- och efternamn 
  
               

Personnummer 
                

Adress 
  
               

Ev. c/o 
                

Postnummer                   Ort 
  
               

Telefon 
                

 

Jag önskar betala min medlemsavgift genom avdrag på Autogiro (bankkonto, personkonto). 
Obs! Vi kan endast göra uttag från ditt privata konto. 

Bank______________________________ Kontonummer (inkl clearingnr)______________________________ 

Betalningsmottagare                 Organisationsnr           Bankgiro             Betalningen avser 
Säljarnas a-kassa                        802005-4832               5380-0405          Medlemsavgift 

Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogiro, och accepterar de regler för Autogiro som står skrivna i 
detta avtal. 

Ort och datum 

__________________________________________________________________________________________ 
Namnteckning 

 

 

 

Medgivande till betalning via Autogiro Privat 
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran 
av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via 
bankernas 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 skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med 
pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får 
belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. 

Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka 
därefter 
- 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 skall godkänna att mitt konto får 
användas för Autogiro samt att banken och 
betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min 
anslutning till Autogirot. 

Bankgirocentralen (BGC AB) har i uppdrag att sköta Autogiro- 
rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter 
ur bankens register om kontonummer och adress får 
sambearbetas med Bangirocentralens uppgifter till ett 
register. 

Mitt medgivande gäller tillsvidare. Jag kan när som helst 
återkalla mitt samtycke vilket medför att tjänsten i sin helhet 
avslutas. 
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