Autogirokontrakt
VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Jag medger att uttag månatligen får göras från nedan angivet bankkonto av IF Friskis&Svettis Helsingborg
(”Föreningen”) för överföring till Föreningens bankkonto av mellan mig och Föreningen överenskommet belopp
via bankernas automatiska betalningstjänst Autogiro. Jag förbinder mig att tillse att det senast bankdagen före
förfallodagen, finns tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen.
Detta åtagande ska gälla även gentemot banken. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken,
bankdagen före förfallodagen, enligt bankens regler. 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 skriftliga begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.
OM PENGAR SAKNAS PÅ KONTOT
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten
om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalning ändå görs har banken och Föreningen
rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt vid var tid gällande regler, för den skuld som uppstår. Jag är även
införstådd med att det om jag inte har pengar på mitt konto angiven betalningsdag skickas en påminnelse. Om
betalning uteblir även efter påminnelsen kommer betalning att infordras rättsligen. Om betalning ej sker inom
angiven tid spärras kortet tills full betalning är erlagd.
INSÄTTNING
Görs på betalningsmottagarens konto på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före
betalningsdagen men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan betalningsmottagaren och
dennes bank - överföring göras senare inom en vecka.
STOPP AV UTTAG GENOM ATT MEDDELA BETALNINGSMOTTAGAREN
Om jag inte medger att betalning sker kan jag stoppa detta genom att kontakta betalningsmottagaren eller
banken senast två bankdagar före förfallodagen. Betalning sker alltid i förskott.
STOPP AV MEDGIVANDE
Jag kan stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta Friskis&Svettis senast två bankdagar före förfallodagen.
ÅTERKALLELSE AV MEDGIVANDE
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) dagar efter att jag skriftligen återkallat
det hos Friskis&Svettis.
BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för Autogiro.
RÄTTEN ATT AVBRYTA MINA BETALNINGAR VIA AUTOGIRO
Banken får, men är inte skyldig att avbryta min anslutning till Autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt
belopp på mitt konto för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras samt om jag vid upprepade
tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i
motsvarande fall, omedelbart avbryta min anslutning till Autogiro.
RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen AB (”BGC”) eller den BGC sätter i sitt ställe har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för
bankens räkning. Jag medger därför att personuppgifter ur bankens register om kontots adress får samköras
med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.
ÖVRIGT
Ränta på konto i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank och Föreningen vid
varje tid tillämpar.

Betalningsmottagare: IF Friskis&Svettis Helsingborg
Organisationsnummer: 843001-2081

Kortinnehavare
Namn……………………………………………………………………………… Personnummer………………………………………………….
E-post ………………………………………………………………………………………Mobil………………………………………………….…….

Betalare
Namn……………………………………………………………………………… Personnummer………………………………………………....
Adress…………………………………………………………………………. Postadress………………………………...............................
E-post ………………………………………………………………………………………Mobil…………………………………………………….….
Kontoinnehavares bank………………………………………………………………………………………………………………………….……
Clearingnr:…………………………………….. Kontonr………………………………………………………………………………………………

Kortinformation (ifylles av personal)
Träningskort…………………………………………………………………………………..……….. Pris per dragning………………………
Startdatum…………………………..…..…Textat namn säljare …………………..…………………………………. Id-kort OK
Kryssa i bindningstid nedan
Autogiro utan bindningstid

Autogiro med 12 månaders bindningstid

Godkännande
Jag önskar att mitt träningskort från IF Friskis&Svettis Helsingborg senast den 28:de varje månad betalas
enligt beskriven Autogirotjänst. Jag godkänner villkoren ovan för anslutning till Autogiro. Mitt medgivande
gäller tills vidare och jag accepterar angivna regler för Autogiro. Dragningar kommer tills vidare att ske
kontinuerligt och månatligen i förskott från mitt bankkonto. Det åligger mig att dessutom lösa den årliga
medlemsavgiften i föreningen för att kortet skall vara giltigt. Medlemsavgiften betalas separat, utanför
autogirotjänsten. Avtalet fortsätter med dragningar via Autogiro tills dess att avtalet skriftligen sägs upp
av endera parten. Uppsägning kan tidigast ske första dagen nästpåföljande månad efter att autogirot
tecknats (vid autogiro utan bindningstid) eller i samband med att bindningstiden löpt ut (vid 12 mån
bindningstid). Uppsägningstiden om två månader gäller från den dag uppsägningen skriftligen sker.
Prisändringar kan ske, dock skall jag meddelas om prisändringar i god tid före dessa träder i kraft.

JAG FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER HÄRMED VILLKOREN FÖR AUTOGIRO SOM FÖLJER DETTA KORT.

Datum/ort

Underskrift betalare

……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

