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Vik här och tejpa på markerat område.

AUTOGIRO

– ett enkelt sätt att betala –
Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt i tid. Du riskerar ingen
dröjsmålsränta eller andra förseningsavgifter. Fakturabeloppet överförs
automatiskt från ditt bankkonto till Borås Elnät AB på förfallodagen. Det
enda du behöver göra är att se till att beloppet finns tillgängligt på ditt
konto bankdagen innan.
Fakturan skickas till dig som vanligt i god tid innan förfallodagen, så att du
har möjlighet att granska den och ta del av aktuellt fakturabelopp.
Så här gör du för att ansluta dig till autogiro:
1. Läs igenom texten nedan samt villkoren på nästa sida.
2. Fyll i ansökan.
3. Riv av din ansökan, vik ihop den och tejpa. Lägg den på brevlådan,
vi bjuder på portot.
Om fakturamottagaren och kontoinnehavaren inte är samma person,
måste kontoinnehavarens personnummer anges i din ansökan, se längst
ner på blanketten.
När autogirot trätt i kraft framgår det av fakturans text. Anslutningen kan
ta upp till cirka fyra veckor. Alla fakturor du får innan dess med vanligt
inbetalningskort måste betalas manuellt, de kan inte dras via autogiro.
Har du flera produkter eller abonnemang med Borås Elnät som betalningsmottagare, dras samtliga fakturabelopp från det konto du angivit.
Du kan även göra en ansökan om autogiro i din internetbank. Tänk då på
att internetbanksinnehavaren och fakturamottagaren måste vara samma
person.
Autogiro kan även kombineras med e-faktura, som du också ansöker om i
din internetbank.

Välkommen med din ansökan!

Tel kundservice 033-35 72 40, www.boraselnat.se

Tejpa här

Villkor för autogiro
Medgivande till betalning via autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren,
medger att uttag får göras från mitt
angivna bankkonto på begäran av
angiven betalningsmottagare för
betalning 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
innan 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 skall se till att tillräckligt stort
belopp finns på kontot för betalning på
förfallodagen. Om kontobehållningen
inte räcker för betalning på förfallodagen 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
betalningsmottagaren senast två
vardagar före förfallodagen,
– alla uttag avseende medgivandet
genom att kontakta banken senast
två vardagar före förfallodagen.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om
betalaren vill återkalla medgivandet
gör betalaren det genom att kontakta
kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör
senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank
eller betalningsmottagaren 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/
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.

Ansökan om autogiro
Betalningsmottagare: Borås Elnät AB
Organisationsnummer: 556527-5582
Var vänlig texta

Fakturamottagarens namn

Adress

Postnummer

Ort

Personnummer/Org nr

Telefonnummer dagtid

Bankens namn och ort

Clearingnummer

Kontonummer

Kundnummer hos Borås Elnät, se fakturan

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro.

Ort och datum

Kontoinnehavarens underskrift
(Företag: Firmatecknarens underskrift)

Namnförtydligande

Kontoinnehavarens personnummer
(om annat än fakturamottagarens)

