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Autogiroanmälan
Välj det bekväma sättet och var snäll mot miljön samtidigt. Med
autogiro dras betalningen automatiskt från ditt bank- eller personkonto
månadsvis. Dessutom slipper du fakturaavgiften på 35 kr per
pappersfaktura.
Villkor för autogiro
Jag medger att uttag får göras för mina gruppförsäkringar från nedan angivna
bank- eller personkonto på begäran av angiven betalningsmottagare 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 även gentemot banken. Jag medger att betalningarna
får belastas mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen. 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 fått ett annat kontonummer eller byter 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 betalningarna 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 förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före förfallodagen görs ingen ytterligare
överföring. Istället skickas en premieavi för innevarande period.
Besked om kommande betalningar
Meddelande om uttag får du från kontoförande bank.
Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren
Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast
två (2) veckor 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 (2) bankdagar före förfallodagen. Detta ska
göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När
jag stoppat ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som
grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet.
Har jag inte hävt ett stopp inom två (2) månader upphör medgivande att gälla.
Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5)
bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande
gör jag det genom 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 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 detta. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till Autogiro.
Rätten att sambearbeta adressuppgifter
Jag som betalare samtycker till att personuppgifter som lämnats i detta
medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen
BGc AB för administration av tjänsten. Jag medger att uppgifter ur bankens
register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren
samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som
helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Övrigt
Ränta på kontot i min bank, liksom eventuella avgifter, utgår enligt de grunder
som min bank vid varje tid allmänt tillämpar.
Om du tidigare har betalat via e-faktura
Glöm inte att avanmäla dig som e-fakturakund hos oss när du anmäler
dig för betalning via autogiro. Det går inte att ha en kombination av
dessa två betalsätt. Om du trots detta registrerar båda betalsätten
kommer vi att ändra detta till autogirobetalning.

Autogiromedgivande via hemsidan
Du kan skicka in ditt autogiromedgivande direkt via vår hemsida
på www.akademikerforsakring.se/autogiro och signera med din
e-legitimation (BankId, Mobilt BankId, Telia). Det tar bara ett par
minuter.

Skicka in i ett ofrankerat kuvert till Akademikerförsäkring Svarspost, Kundnummer 11 090 41 00, 110 30 Stockholm eller faxa 08-545 877 59.

Autogiromedgivande till betalning genom bank- eller personkonto. Var god texta.
Obs! Vid ändring av ett befintligt autogiro – kryssa här.
Försäkrad							Kontohavare om annan än försäkringstagare
Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

E-post

Telefon

Konto som jag vill att pengarna dras ifrån
Clearingnummer*

Kontonummer

Personkonto

* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelats varje bankkontor. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327-9. Utelämna då femte siffran.

Kontohavarens underskrift
Ort & datum

Namnteckning

Namnförtydligande

