AUTOGIRO – GÖR DET ENKLARE FÖR DIG!
Med autogiro minskar risken för att missa någon betalning. Samma dag som din
räkning förfaller överförs pengarna automatiskt från det konto du angivit. Du får
samma information på din elräkning som tidigare, den enda skillnaden är att
inbetalningskortet är ersatt med uppgifter om vilket belopp som kommer att dras
från ditt konto och vilket datum det sker.

Ansök redan idag
Det allra enklaste sättet att ansöka om autogiro är via din internetbank. Där finns
SverigesEnergi med på listan bland betalningsmottagare som erbjuder detta, bara
att kryssa i. Men det går också bra att fylla i uppgifterna nedan och returnera till oss
i det bifogade, frankerade kuvertet.

Ja tack! Jag vill att mina elfakturor från SverigesEnergi betalas via autogiro.
Betalningsmottagare: SverigesEnergi AB, Box 24140, 104 51 Stockholm

Vänligen texta tydligt då uppgifterna läses maskinellt!
Namn (för- och efternamn):

Kundnummer eller personnummer:

Mobilnummer:

E-postadress:

Bank:

Bankkonto som pengarna skall dras ifrån
(clearingnr 4 siffror + kontonummer):

Kontoinnehavare (om annan än ovan) för- och efternamn:

Personnummer (om annat än ovan):

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro (se baksida för villkor)
Datum och underskrift:

Har du frågor är du varmt välkommen att ringa oss på tel. 020-98 87 00.
Vänliga hälsningar
SverigesEnergi AB

Villkor för autogiro
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av SverigesEnergi AB för betalning via autogiro.
Min bank är inte skyldig att pröva behörighet eller meddela mig i förväg. Uttag belastar mitt konto enligt min banks
regler. Meddelande om gjorda uttag får jag från min bank. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i
min bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande:

Godkännande och information i förväg
SverigesEnergi AB får begära uttag från mitt konto på förfallodagen

om jag senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller

om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Pengar måste finnas på kontot
Jag ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om beloppet inte räcker för
betalning på förfallodagen, får SverigesEnergi AB göra ytterligare uttagsförsök de kommande två vardagarna.
Information om antalet uttagsförsök lämnas av SverigesEnergi AB.

Stopp av uttag
Jag kan stoppa

ett enskilt uttag genom att kontakta SverigesEnergi AB senast fem vardagar före förfallodagen.

alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast fem vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Detta medgivande gäller tillsvidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta min bank eller
SverigesEnergi AB. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit min bank eller
SverigesEnergi AB tillhanda.

Rätten för min bank och SverigesEnergi AB att avsluta anslutningen till autogiro
Min bank och SverigesEnergi AB har rätt att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det att någon av dessa
har underrättat mig härom. Min bank och SverigesEnergi AB har dock rätt att omedelbart avsluta min anslutning till
autogiro; om jag vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om jag avslutat det
konto som medgivandet avser.

