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Autogiro – automatisk betalning
Fakturan kommer precis som tidigare. Skillnaden är att 
summan dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallo- 
dagen. Det enda du behöver hålla koll på är att det finns 
pengar på kontot. Autogiro är ett smidigt sätt att förhindra 
betalningspåminnelser och förseningsavgifter.

E-faktura – enkelt via Internet
Fakturan kommer inte längre till brevlådan utan direkt till 
din Internetbank. Där kontrollerar du fakturan på skärmen, 
din surfplatta eller smartphone och godkänner den för 
betalning. 

E-faktura är ett bra betalningssätt för dig som vill undvika 
pappersexercis men ändå bestämma när under månaden du 
ska göra din inbetalning. Dessutom får du en bra överblick 
på dina fakturor.

Med miljön i fokus
E-faktura är inte bara smidigt utan även bra för vår miljö. 
Genom att ersätta pappersfakturor med digitala, slipper vi 
transportutsläpp och sparar på träden.

Anmälan och byte av kontonummer
Anmäl dig till e-faktura via din Internetbank nästa gång 
du betalar fakturor. Föredrar du autogiro fyller du bara i 
svarstalongen och lägger på postlådan. Portot är redan  
betalt. Om du redan har autogiro och vill byta kontonum-
mer, vänder du dig till din bank.

Och du – det är fullt möjligt att både ha autogiro och 
e-faktura!

Har du några frågor – ring oss! 
Kundservice tel. 0380 - 51 70 40 

Autogiro och e-faktura är våra två kostnadsfria förslag till dig som gärna skär ner på onödigt 
pappersarbete. Båda är trygga och säkra betaltjänster som sparar din egen energi.

Autogiro och e-faktura
Två enklare sätt att betala



Namn Kundnummer (se faktura)

Adress Personnummer/Organisationsnummer

Postadress Telefon dagtid

Bankens namn

Clearingnummer* Kontonummer

Kontoinnehavare (om annan än ovan) Person-/Organisationsnummer (kontoinnehavare)

Jag accepterar angivna regler och godkänner villkoren för anslutning till autogiro.

*Clearingnummer finner du på ditt kontoutdrag från banken. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i
Nordea använd 3300 som clearingnummer. 

Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande 

Betalningsmottagare Organisationsnummer Bankgironummer  Telefonnummer
Nässjö Affärsverk AB 556038 - 7044 5068 - 0586  0380 - 51 70 40 (kundservice)

Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto, på 
begäran av angiven betalningsmottagare, för överföring till 
denne. Betalningsmottagare är Nässjö Affärsverk AB (NAV). 
Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt 
med pengar på kontot för alla mina betalningar som ska 
göras på förfallodagen. Jag medger att uttaget får belasta 
mitt konto i banken enligt bankens regler. Banken är inte 
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg 
om begärda uttag. Redovisningar av gjorda uttag får jag på 
kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran 
överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan 
bank.

Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallo- 
dagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före 
betalningsdagen, görs ytterligare två försök att dra beloppet 
bankdagarna efter.

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 betalningar inte blir utförda.

Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto ska få göras måste betalnings-
mottagaren ha sänt meddelande om belopp, förfallodag och 
betalningssätt till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. 
Fakturan från NAV kommer dig tillhanda senast 15 dagar 
innan förfallodag.

Stopp av uttag
Jag kan stoppa uttag genom att kontakta betalningsmottaga-
ren senast 9 dagar före förfallodagen.

Återkallande av medgivande
Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivande upphör fem 
(5) bankdagar efter det att jag återkallat det hos betalnings-
mottagaren eller banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får 
användas för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogirot
Jag accepterar att banken och betalningsmottagaren har rätt 
att i vissa fall avbryta min anslutning till autogiro, om jag 
inte i rätt tid har täckning på mitt konto för mina betal-
ningar, om kontoförhållandena förändras eller om jag vid 
upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att 
ha välgrundade skäl för det.

Rätt att sambearbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta au-
togirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att 
uppgifterna ur bankens register om kontots nummer och 
adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter 
till ett register.

Ändra kontonummer
Om jag vill att pengarna ska dras från ett annat konto i sam-
ma bank än vad jag tidigare anmält eller om jag byter bank, 
gör jag anmälan till banken. Betalningsmottagaren får sedan 
informationen från Bankgirocentralen.

Villkor för autogiro

Autogiroanmälan, medgivande


