Autogiro
LÅT VA SYD BEVAKA DIN FAKTURA

FÖRDELAR FÖR DIG

Med autogiro behöver du inte oroa dig för
att glömma betalningar eller att betala för
sent. Dessutom görs dina betalningar även
om du skulle vara bortrest.
SÅ HÄR FUNGERAR DET

Du får din räkning som vanligt ungefär
30 dagar före förfallodagen. Det enda du
ska se till är att det finns tillräckligt med
pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodagen. Betalningen sker sedan automatiskt i rätt tid. Kvitto på din betalning får du
via ditt kontoutdrag från banken.
GÖR SÅ HÄR:

• Läs igenom villkoren noga.
• Fyll i blanketten
• Skicka in blanketten till VA SYD. Den
är redan frankerad, inget porto behövs.
Det tar ett par veckor att behandla din
ansökan om autogiro. Din bekräftelse på
att dina betalningar görs via autogiro är att
betalningsavin på din faktura är makulerad.
Tänk på att spara villkorstexten för framtida behov.
Har du frågor om ditt autogiro, kan du
kontakta VA SYDs kundservice på telefon
040-635 10 00

Villkor för autogirobetalning
MEDGIVANDE TILL BETALNING MED AUTOGIRO

STOPP AV UTTAG

Jag medger att uttag får göras från mitt
angivna bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning via
Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig
att pröva behörigheten av eller meddela
betalaren 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:

FÖR UTTAG GÄLLER DESSUTOM
FÖLJANDE:
GODKÄNNANDE/INFORMATION I FÖRVÄG

Betalningsmottagaren får begära uttag
från betalarens konto på förfallodagen

• ett enskilt uttag genom att kontakta
betalningsmottagaren senast åtta vardagar före förfallodagen,
• alla uttag avseende medgivandet genom
att kontakta banken senast åtta 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.
RÄTTEN FÖR KONTOFÖRANDE BANK OCH

• 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.

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 avslutas.

