Autogiroanmälan, medgivande

Betalningsmottagare

Betalare
Namn och fullständig adress

Piteå Golf AB
…………………..………….………………

…………………..………………………………………

Nötövägen 119
..………………………………………......
941 41 Piteå
……………………………………………

…………………………………………………………

Bankgiro:

Organisations nr:

5282- 4794

556575-8314

…..………………………………………………………

Kundnummer (Golf-id)

Kontoinnehavarens bank

Bankkonto som pengarnas ska dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)*

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning Hos betalatjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt
är clearingnumret de första siffror, ex 8327 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbanken clearingnummer är samma som
ditt Personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer:
Clearingnummer = de fyra första siffrorna i konto Numret. Plusgirokonto i Nordea: Clearingnummer = 9960
Kontoinnehavarens personnummer (10 siffror)

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro
Som står på sid 2. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren

Ort datum
Underskrift (obligatorisk uppgift)

Villkor autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, ovan nämnd 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 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
(inträffar den sista varje månad) . 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. Efter en veckas försök till
betalning och kontobehållningen inte räcker till ,
inaktiveras betalarens Golf-id och skulden
skickas vidare för indrivning.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
- ett enskilt uttag genom att kontakta
betalningsmottagaren senast två vardagar före
förfallodagen eller
- 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.
Startpunkt för Autogiro
Om start för uttag via Autogiro görs efter januari
månads utgång, så delas avgiften upp på resterande
månader till oktobers utgång. Tex. Ansluten i mars, 8
månader/årsavgiften blir månadsavgiften. Årsavgiften
skall vara full betalad vid oktobers månad utgång.
Förbindelse för årsavgift
Vid anslutning till Autogiro förbinder sig betalaren att
fullgöra betalning till dess hela årsavgiften, fastställd
vid Piteå Golfklubbs årsmöte, för respektive
kalenderår är tillfullo betald. Detta avtal löper tills
vidare. Detta innebär att har du börjat betala för
medlemskapet för kalenderåret så är du bunden att
fullgöra betalning till dess hela årsavgiften är betald.
Uppsägning av Autogiro med Piteå Golf AB
Uppsägning av autogiro görs skriftligen genom att fylla
i dokumentet, Uppsägning autogiroavtal med Piteå
Golf AB som finns på hemsidan, www.piteagolf.se.
Skriv ut, fyll i dokumentet samt skicka in det till Piteå
Golfklubb, Nötövägen 119, 941 41 Piteå.

Återbetalaning av inbetalade avgifter
Inbetalade avgifter återbetalas ej.

