Faktura via autogiro
Personnummer/Organisationsnummer

Jag medger att bankkontot som jag angiver nedan får debiteras för
betalning av fakturor till nedanstående kundnummer hos Telavox.

Abonnemangsinnehavarens kundnummer

Förnamn & Efternamn/Företagsnamn

Adress

Postnummer 				

Ort

Clearingnummer 			

Kontonummer

Bankens namn

Jag har tagit del av villkoren för autogiro. Medgivandet gäller
abonnemangsinnehavarens samtliga avtal med Telavox.

Kontoinnehavarens underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Skickas till din advisor, alternativt:
E-post: support@telavox.se
Tele: 020 100 000

Betala med autogiro
Som kund hos Telavox har du möjlighet att betala dina
fakturor med autogiro. Allt du behöver göra är att fylla i
blanketten och skicka in den till oss. Sedan sker betalning
automatiskt på förfallodagen.

en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av
betalningsmottagaren.

Autogiro är inte bara enkelt, säkert och bekvämt,
du sparar pengar också. Först och främst slipper du
faktureringsavgiften som är 10kr per brevfaktura. Dessutom
slipper du de avgifter banken tar ut vid betalning med
vanligt inbetalningskort.

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.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE

När du har godkänts som autogirokund aviserar
Telavox dig endast via din webbportal (home.telavox.se) där
du kan se specifikationen månad för månad. Så länge du får
en vanlig faktura med inbetalningskort betalar du fakturan
med detta, även om du ansökt om autogiro. Det är viktigt
att beloppet för autogirodragningen finns på kontot vid
förfallodagen. Om ditt konto saknar täckning sänder Telavox
en påminnelse med påminnelseavgift och inbetalningskort.
Om du har flera avtal med Telavox kommer medgivandet om
autogiro att gälla samtliga dessa.

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.

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
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 göra ytterligare uttagsförsök
under de kommande vardagarna, som får omfatta högst

STOPP AV UTTAG

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.

