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 TEJPA OCH 
SKICKA IN

AUTOGIROANMÄLAN – MEDGIVANDE
Ja, jag vill använda autogiro för att betala min prenumeration på NE.

Förnamn                                                               Efternamn       Personnummer  
                                                          — 

|        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |        |

Gatuadress 
 

Telefonnummer

Bank Kontonummer (clearingnummer + kontonummer) 
                                                — 

|          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    

Ort och datum Namnteckning

KONTOINNEHAVARE

KONTO

UNDERSKRIFT Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro som står på sida 2.

Jag vill betala via autogiro Månadsvis Helårsvis

Postnummer                                                                     Ort E-postadress
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MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av NE Nationalencyklopedin AB, 
nedan benämnd betalningsmottagaren, 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.

GODKÄNNANDE/INFORMATION I FÖRVÄG
För uttag gäller dessutom följande: 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 sam-
band med köp eller beställning av vara eller tjänst.

TÄCKNING PÅ KONTOT
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betal- 
ning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare två uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta 
högst en vecka.

STOPP AV UTTAG
Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen eller alla uttag 
avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tillsvidare. 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 betalningsmot-
tagaren tillhanda.

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. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betala- 
rens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det 
konto som medgivandet avser avslutats.

* Med vardag avses inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

NE Nationalencyklopedin AB
Box 890, 201 80 Malmö 
040-655 47 00

• Fyll i, skriv under och skicka in blanketten för autogiroanmälan till oss för godkän-
nande. NE betalar portot.

• Så länge du får en vanlig faktura betalar du denna, även om du valt att betala med 
autogiro.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
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NE.se 
kundcenter@ne.se 
Org.nr: 556573-8225

 
Bankgiro: 5640-3744 
VAT: SE55657382250


