
Autogiro -  ett enkelt sätt att betala medlemsavgiften

Om du inte har möjlighet att betala medlemsavgiften via
lönedrag är autogiro den smidigaste lösningen. Pengarna
överförs automatiskt från ditt bankkonto samma dag som
fakturan förfaller till betalning. Du behöver inte bevaka
förfallodagar eller vara orolig för att betalningen inte ska
komma in i tid. Autogiro kostar dig inget extra.

GÖR SÅ HÄR
Fyll i medgivandeblanketten för autogiro. Medgivandet ger
TULL-KUST rätt att dra medlemsavgiften, en gång per
månad för aktiva medlemmar från det konto du anger.
Glöm inte att fylla i både clearing- och bankkontonummer.
Kontakta din bank om du är osäker på clearingnumret.
Medgivandet postar du sedan till TULL-KUST, Box 1220,
111 82 Stockholm. Har du frågor är du välkommen att
ringa TULL-KUST telefon 08-405 05 40.

STOPPA AUTOGIRERINGEN
Önskar du återkalla medgivandet för autogiro kontakta din
bank och meddela även TULL-KUST på telefon
08-405 05 40. Medgivandet upphör att gälla senast 5 bank-
dagar efter att du har återkallat det. Du kan även stoppa ett
enskilt uttag genom att kontakta TULL-KUST senast fyra
vardagar före förfallodagen.

VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Medgivande till betalning via Autogiro
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto
på begäran av TULL-KUST för betalning via autogiro. Jag
ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med
pengar på kontot för betalningen som görs på förfallodagen.
Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag
medger att betalningen får belastas mitt konto i banken
bankdagen före förfallodagen. Banken är inte skyldig att

pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om
begärda uttag. Uttag belastas mitt konto enligt konto-
förande banks regler. Meddelande om uttag får jag genom
kontoutdrag från banken. När jag byter bank måste jag
stoppa autogireringen hos min gamla bank och skriva en
ny autogiroanmälan.

Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag
tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att
det kan innebära att betalningen inte blir utförd. Om
betalningen ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och
avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler, för den
skuld som därigenom uppstår. Finns det inte pengar på
kontot kommer en påminnelseavi att skickas ut.

Medgivandets giltighetstid
Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla
medgivandet skickar jag ett skriftligt meddelande till min
bank och meddelar även TULL-KUST. Medgivandet
upphör att gälla senast 5 bankdagar efter att återkallelsen
kommit min bank tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och TULL-KUST att avsluta
anslutning till autogiro
Kontoförande bank och TULL-KUST har rätt att avsluta
anslutningen till autogiro 30 dagar efter det att
kontoförande bank/TULL-KUST underrättat mig om det.
Kontoförande bank och TULL-KUST har dock rätt att
omedelbart avsluta min anslutning till autogiro om jag vid
upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning på
förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser
avslutats.

AUTOGIROANMÄLAN, MEDGIVANDE

TULL-KUST

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
(clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)*

* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se
kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327-9XXXX. Utelämna
då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska
alltid börja på 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea

använd 3300 som clearingnummer.

Kontohavarens personnummer

............................................................................
Kontohavarens namn

...............................................................................................
Adress

..............................................................................................
Postadress

...............................................................................................
Telefon dagtid

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro

............................................................................
Kontoinnehavarens underskrift (obligatorisk uppgift)

...............................................................................................
Ort och datum


