UPPSÄGNING AV AUTOGIRO

Autogiro är en möjlighet till delbetalning av årskort 12 månader, som därefter övergår till ett löpande avtal som kan sägas
upp enligt nedan.
•
•

Du har tecknat dig för en bindningstid på 12 månader och är skyldig att fullgöra betalningen oavsett kortets
nyttjande. Du kan inte säga upp avtalet under denna tid.
Efter bindningstiden övergår avtalet till löpande vilket innebär att du måste säga upp avtalet skriftligen för att
månadsbetalningarna ska upphöra.

All uppsägning måste ske skriftligen till betalningsmottagare, detta inkluderar även mail.
Uppsägning sker innan bindningstiden har gått ut gäller följande:
• Du debiteras enligt avtal 12 månader.
• Uppsägning fr.o.m. första giltighetsdag t.o.m. den 15:e i den sista autogirodragningsmånaden. Ditt autogiro blir
då exakt 12 månader och inga extra dagar utöver denna debiteras.
• Uppsägning 16-31 i den sista autogirodragningsmånaden. Ditt autogiro får slutdatum den sista i nästkommande
kalendermånad. En dragning till kommer då att göras.
Exempel 1: Din bindningstid går ut 2014-10-26. Den 10 september 2014 säger du upp ditt avtal. Inga extra dragningar
görs, du betalar exakt 12 månader.
Om uppsägning sker efter bindningstiden har gått ut gäller följande:
• Avtal som sägs upp den 15:e eller tidigare i en given månad får den sista dagen i samma månad som slutdatum på
sitt träningskort. Inga fler dragningar görs.
• På avtal som sägs upp den 16:e eller senare i en given månad görs ytterligare en sista dragning den 28:e samma
månad och får den sista dagen i nästföljande månad som slutdatum på träningskortet.
• Du kan förstås alltid själv välja ett slutdatum framåt i tiden om du önskar. Dock alltid hela kalendermånader.
Exempel 1: Din bindningstid går ut 2014-10-26. Den 10 november 2014 säger du upp ditt avtal. Ditt slutdatum blir då
2014-11-30. Det blir inga fler dragningar
Exempel 2: Din bindningstid går ut 2014-10-26. Den 17 november 2014 säger du upp ditt avtal. Ditt slutdatum blir då
2014-12-31. Din sista dragning blir då 28:e november 2014.

Jag vill härmed säga upp mitt autogiro hos Friskis&Svettis Örebro
Medlemsnummer:

Personnummer:

För- och efternamn:
Datum:

Underskrift:
OBS! Kontohavarens

IF FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO Adress Fredsgatan 25, 703 62 Örebro Telefon 019-18 26 00 E-post info@orebro.friskissvettis.se
Hemsida orebro.friskissvettis.se

