
Betalningsmottagare Anmälan för
Autogiro

Helsinge Net Ovanåker AB
828 80 Edsbyn

Skriv ut anmälningsblanketten, underteckna och skicka 
eller lämna in den till Helsinge Net Ovanåker AB,
828 80 Edsbyn.

Betalaruppgifter
Fakturamottagare Fakturamottagares personnummer-/organisationsnummer

Adress Postadress

Telefonnummer Telefon dagtid /mobiltelefon

Autogiromedgivande
Annan betalare än fakturamottagaren Kontohavarens person-/organisationsnummer

Bank Kontonummer inkl clearingnr*

Jag vill inte ha någon fakturakopia

Min e-postadress:________________________________

Ort och datum Betalarens namnteckning

______________________________________ ___________________________________

*Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex. 8327 - 9xxxxx. Utelämna då femte
siffran, i detta fall 9.

Jag vill ha fakturakopia via e-post

Undertecknad medger att valet gäller fakturor som produceras av Helsinge Net Ovanåker till ovanstående personnummer.
Glöm ej att meddela förändringar av adress och e-postadress

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. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela 
betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler, meddelande om uttag får betalaren från kontoförande 
bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. 

För uttag gäller dessutom följande: 
Godkännande/information i förväg 
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen 
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen 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 kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får 
betalningsmottagaren föra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök 
lämnas av betalningsmottagaren. 

*

 Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 

Stop av uttag 
Betalaren kan stoppa  
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, 
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. 

Medgivandet giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. 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 betalningsmottagren 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  betalnings-
mottagaren underrättat betalaren. Kontoförande bank och betalningsmottagare har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om 
betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig behållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. 

Helsinge Net Ovanåker AB 828 80 Edsbyn, tel. 0271-574 30, info@helsingenetovanaker.se 

Jag vill ha fakturakopia på papper via posten  ( 15 kr )

Fakturakopia

 ( 0 kr )

 ( 0 kr )

Personuppgifter som lämnas via detta formulär kommer att lagras och bearbetas i syfte att utföra de tjänster som avses i formuläret. Uppgifterna kommer att 
behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För mer information om vår hantering av personuppgifter se www.helsingenetovanaker.se/kundservice/
behandlingavpersonuppgifter. För ytterligare information kan du även kontakta oss via info@helsingenetovanaker.se eller via vår kundtjänst 0271-57430
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