BETALNING VIA AUTOGIRO

Autogiro ger dig möjlighet att dela upp kostnaden för träningskortet per månad. Du behöver inte tänka på att förnya ditt
kort eftersom det sker automatiskt om du inte aktivt säger upp avtalet.
•
•
•
•
•

Du tecknar 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.
Under din bindningstid är du skyddad mot eventuella prishöjningar.
Efter bindningstiden övergår avtalet till månadsvis löpande betalning vilket innebär att du måste säga
upp avtalet skriftligen för att månadsbetalningarna ska upphöra.
Efter bindningstid och övergång till löpande och till då gällande prislista. Priset kan komma att justeras
vid ev. prishöjningar.
Efter bindningstiden har du möjlighet att säga upp avtalet enligt nedan;
o 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.
o Avtal som sägs upp den 16:e eller senare i en given månad gör ytterligare en sista dragning den
28:e samma månad och får den sista dagen i nästföljande månad som slutdatum på
träningskortet.

Vid köp av årskort med betalning via autogiro med startdatum 1:a-15:e i månaden:
• Betalas eventuell medlemsavgift
• Betalas kvarvarande dagar i inköpsmånaden (D.v.s. månadsavgift / 30 (dagar i en månad) x kvarvarande
dagar)
• Första dragningen görs ca den 28:e inköpsmånaden och sedan varje månad i förskott för kommande
månad. (12 dragningar)
• Den sista dragningen blir för det antal dagar du har kvar i din sista träningsmånad.

Vid köp av årskort med betalning via autogiro med startdatum 16:e-31:a i månaden:
• Betalas ev. medlemsavgift
• Betalas kvarvarande dagar i inköpsmånaden och nästkommande månad (D.v.s. månadsavgift / 30 (dagar i
en månad) x kvarvarande dagar + 1 månadsavgift)
• Första dragningen görs ca den 28:e månaden efter kortköpet och sedan varje månad för
nästkommande månad. (11 dragningar)
• Den sista dragningen blir för det antal dagar du har kvar i din sista träningsmånad

Om vi inte lyckas dra pengar från ditt konto skapas en skuld på beloppet som du måste betala i receptionen vid
ditt nästa besök.
Upprepas problemen med att dra pengarna från ditt konto kommer vi att stänga möjligheten för dig att betala
med autogiro i framtiden och du får betala kontant för ditt träningskort.
Din autogiroskuld kan komma att lämnas till inkasso.
Träningskort med autogiro som betalningsalternativ kan frysas vid ett tillfälle i max 60 dagar.
Månadsbetalningarna fortlöper under bindningstiden 12 mån. Därefter förlängs kortet med antal frysta dagar
utan betalning. Frysning efter bindningstid läggs på närmast direkt efter frysningens slut.

BETALNING VIA AUTOGIRO

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av
betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till
betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens
betaltjänstleverantör (t ex bank el ler betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och
betalningsmottagaren ska godkänna betal aren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto
enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören
eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar
före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida
förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före
den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning
av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och
betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar
betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt
genomförs.

Täckning måste 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. Om täckning saknas för betalning på
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan
på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före
förfallodagen eller sin betaltjänst• leverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som an ges av
betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen
stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalnings•
mottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta
betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa
ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen
alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som
anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. 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 avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan
anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till
Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
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BETALNING VIA AUTOGIRO

Medgivande söks för följande träningskort
Ordinarie

Alltid 235 kr/mån

Student/ung/pensionär

Alltid 190 kr/mån

Dagtid 150 kr/mån

Priset är bundet 12 månader, därefter övergår avtalet till löpande månadsavtal och vid den tidpunkten
gällande prislista, se avtalsvillkor nedan.
För blivande/befintlig medlem
Medlemsnummer:

Personnummer:

För- och efternamn:
Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

För betalare/betalande (om uppgifterna skiljer sig mot ovan)
Kontohavarens personnummer:
För- och efternamn:
Telefon:

E-post:

Betalarens kontouppgifter
Kontoförande bank och ort:
Clearing- och kontonummer:
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för köp via autogiro
Ort och datum:

Kontohavarens underskrift:

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via
Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag.
Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat
konto i banken eller konto i annan bank.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger
att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller
inom en vecka därefter om jag godkänt uttaget i samband med köp. Första dragningen görs ca den 28:e
inköpsmånaden och sedan varje månad i förskott för kommande månad.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att
sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer
och adress får samköras med Bankgirocentralens registeruppgifter. Mitt medgivande gäller tills det att angivet
träningskort är betalt.
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