AVTALSVILLKOR

Medgivande för betalning via Autogiro
Medgivande
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att betalning får göras genom
uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på
förfallodagen via Autogiro. Uttag belastas betalarens konto enligt
kontoförande banks regler. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i
annan bank.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för
betalning på förfallodagen. Om täckning saknas på förfallodagen
får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de
kommande bankdagarna*, upp till högst en vecka framåt. Information
om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Medgivandets giltighetstid och återkallelse
Medgivandet gäller tillsvidare. Betalaren har rätt att när som helst
återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller
sin betaltjänstleverantör. Medgivandet upphör senast sju vardagar efter
att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren
tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren
att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta
anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande
bank eller betalningsmottagaren underrättat betalaren. Kontoförande
bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta
betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen
inte har haft tillräcklig täckning på förfallodagen eller om det konto som
medgivandet avser har avslutats.

Stoppa betalning
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta sin
betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den
tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar
en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen
stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste
betalaren återkalla medgivandet.

Klipp ur och posta.

JA!

AUTOGIROANMÄLAN

Jag vill betala min prenumeration med
Autogiro fr.om. nästa förfallodag i
enlighet med villkoren ovan.

Dagens industri
SVARSPOST/FRISVAR
203 426 04
110 06 Stockholm

Namn

Kundnummer**

Adress

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer

Postnummer

Postort

Telefon

Frankeras ej.

betalar portot.
Dagens industri, org. nr:
556221-8494.

Bank

Kontouppgifter. Betalning sker på förfallodagen från angivet kontonummer med automatisk överföring.
Clearingnummer***
Kontonummer

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro:

Kontohavarens namnteckning (Obligatoriskt)

Ort och datum

*Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. **Finner du på din faktura.***Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som
tilldelas varje bankkontor. Du hittar informationen på din banks hemsida.

