AUTOGIRO
www.webtechnord.com

Fakturering Autogiro - Bredband
Vill du att alla avgifter för WebTech Nords tjänster betalas via autogiro, var vänlig fyll i dina uppgifter
nedan:
Betalare
Namn:

Personnummer:

Ev. kundnummer:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefonnummer:

Bank:

Clearingnummer - Kontonummer:

Ändringsanmälan av befintligt medgivande:

Förteckning önskas varje betalningsperiod:

o Ja

o Ja (25 kr per avi)

Om kontoinnehavaren är annan än abonnenten så måste dennes namn och personnummer uppges
här ovan samt dennes underskrift skrivas på anmälan.
Efter att denna blankett har inkommit till WebTech Nord tar det ca två månader innan ditt autogiro
börjar fungera. När autogirot är godkänt får du ett meddelande från din bank och en bekräftelse från
WebTech Nord AB med ett startdatum. Inbetalningskortet från WebTech Nord kommer att vara
makulerat. Fakturabeloppet dras automatiskt från det ovan nämnda kontonumret på det angivna
förfallodatumet.
Vänligen returnera denna anmälan till adress:
WebTech Nord AB
Blå Vägen 243
923 31 Storuman

Härmed godkänner jag att ovanstående uppgifter stämmer.

Ort och datum

Underskrift

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, ovan benämnd betalaren, medger att uttag får göras fr ån 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 belastats betalarens konto enligt
kontoförande banks regler . Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande
bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i konto
förande 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 godkänner uttaget i samband med köp el ler
beställning av vara eller tjänster.
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 göra ytterligare uttagsförsök under de kommande
vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök
lämnas av betalningsmottagaren.

WebTech Nord AB
923 31 STORUMAN

Besöksadress:
Blå Vägen 243, STORUMAN

Namnförtydligande
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmott agaren senast två
vardagar före förfallodagen,
alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast
två vardagar före förfallodagen.
Medgivande
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör
betalaren det genom at t 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/betalningsmottagare
underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har
dock rätt att omedelbart avsluta betalaren anslutning till Autogiro om betalaren vid
upprepade tillfällen inte har haft tillräckligt kontobehållning på förfallodagen eller
om det konto som medgivandet avser avslutats.
* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag midsommarafton,
julafton eller nyårsafton.

Telefon: +46 951 26208
Fax: +46 951 10666

www.webtechnord.com
kundtjanst@webtechnord.com

