AUTOGIRO

Ett enklare sätt att betala kommunala avgifter
Karlskoga kommun erbjuder en enkel och kostnadsfri service – autogiro.
Autogiro innebär att kommunala avgifter betalas automatiskt från ditt konto.
Betalningen sker på fakturans förfalldag.
Betalning via autogiro är enkelt och tidsbesparande. Du behöver inte passa förfallodagar,
inte råka ut för förseningsavgifter och inte riskera att en faktura kommer bort.
Fakturan kommer i god tid. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt
bankkonto (senast dagen före förfallodagen). Beloppet dras då automatiskt från ditt konto.

Frågor om fakturan
Om fakturan inte är korrekt eller om du har några frågor om innehållet – ring då till den som
står angiven som referens på fakturan.
Vill du stoppa betalningen, meddela oss senast två bankdagar före förfallodag.

Hur skaffar du autogiro?
Allt du behöver göra är att fylla i blanketten, skriva under och skicka den till:
Karlskoga Kommun
3.Ekonomiavdelningen
691 83 KARLSKOGA
OBS! Fakturamottagare och kontoinnehavare måste inte vara samma, men ange i sådant fall
även kontohavarens personnummer.
OBSERVERA!
Innan autogiroanslutningen är klar kan det komma en faktura med ett vanligt inbetalningskort,
betala då med detta.

Namn

Personnummer

Utdelningsadress______________________________________Postnr och ort_______________________
Telefonnummer

Bankens namn ort

Bankens clearingsnummer*

Bankkontonummer

Annan betalares personnummer (om annan än fakturamottagaren):
Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogiro, och accepterar de regler för Autogiro som står skrivna på baksidan av denna
handling. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.
Ort, datum __________________________

Namnteckning:_________________________________________

* Ett fyrsiffrigt clearingnummer inleder bankkontonumret. Är du osäker – kontakta din bank.

VILLKOR FÖR BANKGIROTS AUTOGIRO
Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad (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 viss dag (förfallodagen) via
Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.
Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för
kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
För uttag gäller dessutom följande:
Godkännande/Information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen.
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallo- dagen 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 konto- behållningen inte räcker för
betalning på förfallo- dagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta
högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalnings- mottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallo- dagen.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tillsvidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör
betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalnings- mottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar
efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagare tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalnings- mottagaren 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 avslutats.
* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

