
AUTOGIRO

SÅ FUNGERAR DET
På fakturan ser du det belopp som kommer att dras och 
som ska finnas på ditt konto före förfallodagen. Om för-
fallodagen inträffar på en måndag ska pengarna finnas på 
kontot redan på fredagen. 

VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Jag medger att uttag får göras från det konto som jag har 
uppgivit på begäran av Höganäs Energi AB för överföring 
till denne. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha 
tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar 
som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig 
till även gentemot banken. Jag medger att betalningarna 
får belasta mitt konto i banken bankdagen innan förfallo-
dagen. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av 
eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning 
av uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet 
gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter 
bank.

OM PENGAR SAKNAS PÅ KONTOT
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfalllo-
dag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om 
att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om 
betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och 
avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den 
skuld som därigenom uppstår. 

INSÄTTNING
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på för-
fallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen 
före förfallodagen men medel senare inflyter kan – efter 
överenskommelse mellan betalningsmottagaren och den-
nes bank – överföring göras senare inom en vecka.

BESKED OM KOMMANDE BETALNINGAR
För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalnings-
mottagaren ha sänt meddelande till mig senast åtta (8) 
dagar före förfallodagen. Meddelandet som kan avse 
flera förfallodagar ska innehålla uppgift om betalningens 
belopp och förfallodag samt betalningssätt. Meddelandet 
kan ges via s k samfaktura (information om samfaktura 
kan erhållas från banken) och då får kontots adress använ-
das för meddelandet. 

STOPP AV UTTAG GENOM ATT  
MEDDELA BETALNINGSMOTTAGAREN
Om jag inte medger uttag kan jag kontakta betalnings-
mottagaren senast sex bankdagar före förfallodagen och 
begära att uttaget stoppas. 

STOPP AV MEDGIVANDE
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet.
Detta sker genom att jag underrättar banken senast två 
bankdagar före förfallodagen. Detta ska göras på en sär-
skild blankett eller via annan rutin som anvisas av ban-
ken. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär 
det att inga betalningar som grundades på det stoppade 
medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har 
jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör berört 
medgivande att gälla. 

ÅTERKALLANDE AV MEDGIVANDE
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör 
senast fem (5) bankdagar efter det att jag har återkallat 
det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det ge-
nom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt 
meddelande till banken. 

BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan 
användas för autogiro. 

RÄTTEN ATT AVBRYTA MINA  
BETALNINGAR VIA AUTOGIROT
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 kontoförhållanden 
förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar be-
talningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. 
Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta 
min anslutning till autogiro.

RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att sköta 
autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför 
att uppgifter ur bankens register om kontots adress får 
samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett 
adressregister.

ÖVRIGT
Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter 
utgår enligt de grunder som min bank vid varje tid allmänt 
tillämpar.

Med autogiro dras ditt fakturabelopp automatiskt från ditt bankkonto. Att ansöka är enkelt.  
Fyll i, underteckna och skicka blanketten till oss. Efter ca tre veckor är autogirot klart vilket 
bekräftas genom att betalningsdelen på din nästa faktura är makulerad. 



KUNDUPPGIFTER

JAG HAR TAGIT DEL AV OCH ACCEPTERAR VILLKOREN FÖR AUTOGIRO

Kundnummer (se faktura)

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Clearingnummer

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Bank

Bankkonto varifrån beloppet ska dras

Namn

Postadress

JA, TACK!
Jag vill att mina fakturor för samtliga anläggningar betalas genom genom nedan beskriven 
autorigotjänst till Höganäs Energi AB, org nr 556440-2401.

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR AUTOGIROAUTOGIRO


