AUTOGIROANSÖKAN
MEDGIVANDE
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto
på begäran av angiven betalningsmottagare för
överföring till denne, via bankernas automatiska
betalningstjänst AUTOGIRO.
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller
att meddela mig i förväg om begärda uttag.
Meddelande om gjorda uttag redovisas på kontoutdrag
från banken.
Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat
konto i banken eller till annan bank, vilket även skall
meddelas betalningsmottagaren.

REFERENS - NetIT:
Kontohavarens personnummer:

Kontohavarens namn:

Adress:

Kundens ansvar
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha
tillräckligt med pengar på kontot så att en
reglering/autogirering kan genomföras.
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken
enligt bankens regler.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto
får användas för AUTOGIRO samt att banken och
betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta
kontohavares anslutning till autogirot.
Bankgirocentralen (BGC AB) har i uppdrag att sköta
autogirorutinen för bankens räkning.
Jag medger därför att uppgifterna ur bankens register
om kontonummer samt adress får sambearbetas med
Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tillsvidare.
Medgivandet upphör 5 dagar efter det att jag skriftligen
återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken.
Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att
kontakta betalningsmottagaren eller banken senast 2
bankdagar före förfallodagen.

EXTRA AVGIFT
I det fall där dragning från kontohavarens konto inte
lyckats efter 3 försök och inom 7 dagar från
förfallodatum, skickas en betalningspåminnelse/
pappersfaktura från betalningsmottagaren till slutkund
med originalfakturans belopp + påförd
påminnelseavgift om 60 SEK.

Postnummer:

Ort:

Telefon (dagtid):

E-postadress:

Kontouppgifter – information:
Clearingnummer är det fyrsiffriga numret som tilldelas varje
bankkontor (se ert kontoutdrag för mer information).
Ex: Swedbank (Föreningssparbanken) har ibland fem siffror. Utelämna
då den femte siffran.
Handelsbankens clearingnummer skall alltid börja med 6 (hittar du
inget clearingnummer – anger du 6000 som clearingnummer).
Har du personkonto i Nordeas bank, använd då 3300 som
clearingnummer.

Kontohavarens bank:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Medgivandet för autogirot avser:

Bredbandstjänster

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för
autogiro av angivet konto ovan. Anmälan måste
undertecknas av kontoinnehavaren.

LEVERANTöRSINFORMATION
NetIT Internet Solutions AB
Box 140
791 23 FALUN
Org.nr: 556637-2123
Bg nr: 5598-7564

Kontohavarens underskrift:

Datum:

* Returnera ansökan om autogiro till
NetIT i ett slutet kuvert.
NetIT Internet Solutions AB / Box 140 / 791 23 FALUN / 023 - 702 22 00 / sales@netit.se

