
AUTOGIRO

Med autogiro behöver du inte bevaka när premien ska betalas och kan enkelt avbetala försäkringspremien 
under året. Försäkringspremien dras automatiskt från det konto du angivit och du behöver bara se till så att 
det finns pengar på kontot när beloppet ska dras. 

Bekräftelse på betalad försäkringen får du på kontoutdraget från din bank. Betalning via autogiro
förutsätter att nedanstående talong snarast och senast inom 10 dagar undertecknas och skickas in. Saknas 
ansökan och din försäkring förfallit till betalning sänds faktura på helårspremie för omgående betalning.

Uppgifter om betalaren/kontohavaren

AUTOGIROANSÖKAN. Medgivande (privatpersoner och företag)

Följande djurförsäkringar ska betalas med autogiro Alla (Om inte alla, ange nedan försäkringar som avses)

Datum Namnteckning (kontohavare/behörig firmatecknare)

Jag har tagit del av villkoren och godkänner att Sveland Djurförsäkringar begär uttag från mitt bankkonto för att via autogiro betala 
mina försäkringar som jag angett ovan eller som jag anmäler senare.

Person-/Organisationsnr

Månad (kostnad +6%) Kvartal (kostnad +5%) Halvår kostnad +4%) Helår

Ja Nej

Försäkringstagarens namn FörsäkringsnrKundnr

Som försäkringstagare och kontohavare önskar jag få eventuella kommande utbetalningar från 
Sveland Djurförsäkringar till mitt ovan angivna konto.

Organisationsnummer: 545000-7165 
Bankgiro: 5604-4480
Fax: 010-150 55 44

E-post: djur@sveland.se
www.sveland.se
Säte: Hässleholm

Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt 
Box 199, 221 00 Lund 
Telefon 046-276 92 00

Jag vill betala nedanstående försäkringar via autogiro

Namn/firma

E-post

Tel (inkl riktnr och/eller mob.nr)

Kontoförande bank och ort

Clearingnr/Konto/Personkonto Plusgiro/IBAN



M
edgivande till betalning via autogiro

U
ndertecknad (”betalaren”), m

edger att
 betalning får 

göras genom
 uttag från angivet konto eller av betalaren 

senare angivet konto eller från det konto som
 är anslutet 

till angivet bankgironum
m

er, på begäran av angiven 
betalningsm

ottagare för betalning till denne på viss dag 
(”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren sam

tycker till att
 

behandling av personuppgifter som
 läm

nats i detta 
m

edgivande behandlas av betalarens betaltjänstleveran-
tör, betalningsm

ottagaren, betalningsm
ottagarens 

betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för 
adm

inistration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för 
denna personuppgiftsbehandling är betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsm

ottagaren sam
t 

betalningsm
ottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren 

kan när som
 helst begära att få tillgång till eller rättelse 

av personuppgifterna genom
 att kontakta betalarens 

betaltjänstleverantör. Ytterligare inform
ation om

 
behandling av personuppgif-ter i sam

band m
ed 

betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet 
m

ed betalningsm
ottagaren. Betalaren kan när som

 helst 
återkalla sitt sam

tycke, vilket m
edför att tjänsten i sin 

helhet avslutas.

Allm
änt

Autogiro är en betaltjänst som
 innebär att betalningar 

utförs från betalarens konto på initiativ av 
betalningsm

ot-tagaren. För att betalaren ska kunna 
betala via Autogiro, ska betalaren läm

na sitt m
edgivande 

till betalningsm
otta-garen om

 att denne får initiera 
betalningar från betalarens konto. Dessutom

 ska 
betalarens betaltjänstle-verantör (t ex bank eller 
betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för 
Autogiro och betalningsm

ottagaren ska godkänna 
betalaren som

 användare av Autogiro. 
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller m

eddela betalaren i förväg om
 

begärda uttag. U
ttag belastas betalarens konto enligt de 

regler som
 gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. 

M
eddelande om

 uttag får betalaren från sin betaltjänst-
leverantör. M

edgivandet kan på betalarens begäran 
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören 
eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av en bankdag
M

ed bankdag avses alla dagar utom
 lördag, söndag, 

m
idsom

m
arafton, julafton eller nyårsafton eller annan 

allm
än helgdag.

Inform
ation om

 betalning
Betalaren kom

m
er av betalningsm

ottagaren att
 m

eddelas 
belopp, förfallodag och betalningssätt

 senast åtta 
bankdagar före förfallodagen. Detta kan m

eddelas inför 
varje enskild förfallodag eller vid ett

 tillfälle avseende 
flera fram

tida förfallodagar. O
m

 m
eddelandet avser flera 

fram
tida förfallodagar ska m

eddelandet läm
nas senast 

åtta bankdagar före den första förfallodagen.
Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i 
sam

band m
ed köp eller beställning av vara eller tjänst. I 

sådant fall får betalaren m
eddelande av betalningsm

otta-
garen om

 belopp, förfallodag och betalningssätt
 i 

sam
band m

ed köpet och/eller beställningen. Genom
 

undertecknandet av detta m
edgivande läm

nar betalaren 
sitt

 sam
tycke till att

 betalningar som
 om

fattas av 
betalningsm

ottagarens m
eddelande enligt denna punkt 

genom
förs.

Täckning m
åste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 
00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på 
kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar 
inte blir utförda. O

m
 täckning saknas för betalning på 

förfallodagen får betalningsm
ottagaren göra ytterligare 

uttagsförsök under de kom
m

ande bankdagarna. 
Betalaren kan på begäran få inform

ation från betalnings-
m

ottagaren om
 antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) 
Betalaren får stoppa en betalning genom

 att kontakta 
antingen betalningsm

ottagaren senast två bankdagar 
före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast 
bankdagen före förfalloda-gen vid den tidpunkt som

 
anges av betaltjänstleverantören
O

m
 betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär 

det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt 
tillfälle. O

m
 betalaren vill att sam

tliga fram
tida 

betalningar som
 initieras av betalningsm

ottagaren ska 
stoppas m

åste betalaren återkalla m
edgivandet.

M
edgivandets giltighetstid, återkallelse

M
edgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt

 att
 när 

som
 helst återkalla m

edgivandet genom
 att

 kontakta 
betalningsm

ottagaren eller sin betaltjänstleverantör. 
M

eddelandet om
 återkallelse av m

edgivandet ska för att
 

stoppa ännu inte genom
förda betalningar vara 

betalningsm
ottagaren tillhanda senast fem

 bankdagar 
före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänst-
leverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen 
vid den tidpunkt som

 anges av betaltjänstleverantören.

Rätt
en för betalningsm

ott
agaren och betalarens

betaltjänstleverantör att
 avsluta anslutningen till 

autogiro
Betalningsm

ottagaren har rätt
 att

 avsluta betalarens 
anslutning till Autogiro tretti

o dagar efter det att
 

betalningsm
ottagaren underrättat betalaren härom

. 
Betalningsm

ottagaren har dock rätt
 att

 om
edelbart 

avsluta betalarens anslutning till Autogiro om
 betalaren 

vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobe-
hållning på förfallodagen eller om

 det konto som
 

m
edgivandet avser avslutas eller om

 betalningsm
ottaga-

ren bedöm
er att

 betalaren av annan anledning inte bör 
delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt

 
att

 avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet 
m

ed de villkor som
 gäller m

ellan betalarens betaltjänstle-
verantör och betalaren.
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Tejpa har!
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