
Följande medgivandetext är fastställd 
av Swedbank, BGC och övriga 
banker och ska användas ordagrant 
av betalnings-mottagaren/banken 
när betalaren lämnar ett 
medgivande.

Medgivande till betalning via 
Autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, 
medger att uttag får göras från 
angivna bankkonto på
begäran av angiven 
betalningsmottagare
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.
För uttag gäller följande.

Godkännande/information i 
förväg 
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 
samband med köp eller beställning 
av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot 
Betalaren ska se till att senast 
bankdagen före förfallodagen ha 
tillräckligt med pengar på kontot för 
mina betalningar.
Om kontobehållningen inte räcker för 
betalning på förfallodagen får 
betalnings-mottagaren göra 

ytterligare uttagsförsök
under de kommande vardagarna, 
som får omfatta högst en 
vecka. Information om antalet 
uttagsförsök lämnas av 
betalningsmottagaren. Jag medger att 
uttaget får belasta mitt konto i 
banken enligt bankens regler.

Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
•  ett enskilt uttag genom att kontakta
betalningsmottagaren senast två 
vardagar före förfallodagen,

•  alla uttag avseende medgivandet 
genom att kontakta banken senast två
vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, 
återkallelse
Medgivande gäller tills vidare. Om 
betalaren vill återkalla medgivandet 
gör betalaren det genom att 
kontakta kontoförande bank eller 

betalnings-mottagaren. 
Medgivandet upphör
senast fem vardagar efter 
återkallelsen kommit kontoförande 
bank eller betalningsmottagaren 
tillhanda.

Rätten för kontoförande bank 
och betalningsmottagaren att 
avsluta anslutningen till 
Autogiro 
Kontoförande bank och 
betalningsmot-tagaren har 
rätt att avsluta anslutningen till 
Autogiro trettio dagar 
efter det att kontoförande bank/
betalningsmot-tagaren underrättat 
betalaren härom. Kontoförande 
bank och 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.

Medgivande till uttag från bankkonto

Clearingnummer Kontonummer

Datum Din namnteckning och medgivande till uttag från bankkonto

Namn Personnummer

Välj autogiro – gör en insats för miljön och få 200 kronor!
Hjälp oss att minska koldioxidutsläppen med autogiro. 
Just nu får du ett presentkort på 200 kronor.  
Kortet är ett Superpresentort och gäller i de 150  
största butikerna i Sverige!

Vill du anmäla autogiro direkt går du in på 
malarna.nu eller din internetbank.  
Resten sköter vi!

Jag vill betala med autogiro och önskar att medlemsavgiften dras från mitt konto
Observera att det brukar dröja några veckor innan autogirot fungerar, beroende på din banks rutiner. 
Detta kan innebära att även nästa avgift måste betalas in manuellt.

Passa 
på!
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