
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 eller betalningsinstitut) godkänna 
att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren 
ska godkänna betalaren 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 betaltjänstleveran-tören eller till konto hos annan 
betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommar-
afton, julafton eller 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 betalningsmotta-
garen 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 betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen 
vid den tidpunkt som anges 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 
betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla 
medgivandet.

Medgivandets gilitighetstid, 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.

Tillägg till medgivandet
§ 1 Anmälan om autogiro
Anmälan om autogiro ska vara betalningsmottagaren tillhanda 
senast förfallodagen av innevarande avtalsperiod eller senast 
fakturans sista betalningsdag för att kunna kopplas på 
kommande period. Kommer anmälan efter förfallodagen eller 
sista betalningsdag kopplas autogiro på när nästkommande 
avtalsperiod påbörjas.

§ 2 Betalningsperiod
Så länge detta autogiroavtal gäller, ska avgifter betalas per 
månad, kvartal, halvår eller helår. Enligt avtalet ska avgiften för 
tjänsterna betalas årligen i förskott. Vid autogiro förfaller avgifterna 
tillsammans med eventuellt tillägg för aviseringsavgift till betalning 
den 28:e den första månaden per betalningsperiod.

§ 3 Verkan av utebliven betalning
Om täckning saknas för det aviserade beloppet på bankkontot görs 
en förnyad avisering påföljande månad varvid obetald premie och 
eventuell aviseringsavgift debiteras. Om det efter sådan förnyad 
avisering inte finns täckning på bankkontot för det aviserade 
beloppet, eller om det är sista dragningen i avtalsperioden för 
tjänsten, upphör detta autogiroavtal att gälla och den del av 
avgiften som ännu inte är betald aviseras på en faktura. Betalning 
av avgiften ska vara betalningsmottagaren tillhanda senast på den 
i betalningsaviseringen angivna förfallodagen. Om betalning inte 
sker i rätt tid har betalnings mottagaren rätt att debitera Kunden 
för kostnader för betalnings påminnelse samt dröjsmålsränta enligt 
räntelagen från förfallodagen.

§ 4 Uppsägning
Önskar någondera parten säga upp detta avtal ska uppsägningen 
ske av kontohavaren minst en månad och av betalningsmottagaren 
minst tre månader före den förfallodag då avtalet upphör att gälla. 
Vid utebliven betalning upphör dock autogiroavtalet på sätt som 
anges i § 3 utan uppsägning. När autogiroavtalet upphör efter 
uppsägning tillämpas de betalningsbestämmelser som finns i 
avtalet för tjänsten.

Eterum AB | Östra rådhusgatan 6, 903 26 Umeå | Telefon 090-70 09 50| info@eterum.se | www.eterum.se

E0
01

0 
| 

20
19

-0
1-

15

Beskrivning autogiro


