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Medgivande till betalning 
med Autogiro

unDerskrift

Blanketten skickas till: 
Frisvar, Diners Club Nordic AB,  Payment Backoffice Sweden, Svarspost 2017 1291, 110 07 Stockholm. 
Portot är betalt.

Diners Club Nordic AB
SE-103 83 Stockholm  Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 2  Hemsida: dinersclub.se
Telefon: +46 8 14 68 80  E-post: memberservice@dinersclub.se

jA – FyLL i FäLTET unDerskrift NEDAN

jAg HAr DELBETALNiNg oCH viLL ATT ”LägSTA BELoPP ATT BETALA” SkA DrAS FråN ovAN ANgivET koNTo.
(gäLLEr ENDAST DiNErS CLuB PrivAT) 

jAg HAr iNTE DELBETALNiNg oCH viLL ATT HELA FAkTurABELoPPET SkA DrAS FråN ovAN ANgivET koNTo.

NEj – FyLL i FäLTET betAlAre SAMT unDerskrift NEDAN

NAMN – PrivATkorT

NAMN/FörETAgETS NAMN

NAMN – FörETAgSkorT

koNTAkTPErSoN På FörETAgET (viD FörETAgSkorT

är iNNEHAvArEN Av DET ANgivNA BANk-/PErSoNkoNToT DENSAMMA SoM DiNErS CLuB-MEDLEMMEN?

ADrESS (gATA Nr ETC.)

orTSADrESS (PoSTNr, orTNAMN)

PErSoNNr (år, MåNAD, DAg, Nr)

PErSoN-/orgANiSATioNSNr

orgANiSATioNSNr

TELEFoNNr (iNkL. rikTNr)

Diners Club kontoinnehAvAre 
DiNErS CLuB MEDLEMSNuMMEr

jag/vi har tagit del av och godkänner villkoren på omstående sida för medgivande till betalning genom Autogiro.

DATuM

korTiNNEHAvArES/BEHörig FirMATECkNArES NAMNTECkNiNg

NAMNFörTyDLigANDE

NAMNFörTyDLigANDE

BETALArES NAMNTECkNiNg (iNNEHAvArE Av BANk-/PErSoNkoNTo För AuTogiro oM ANNAN äN DiNErS CLuB-MEDLEM)

3 6 1 4

BANkkoNToNr (iNkL. CLEAriNgNr)*/PErSoNkoNTo-/BANkgirokoNToNr

konto Att belAstA

betAlAre om innehavaren av det angivna bank-/personkontot är en annan person än kortinnehavaren ifylls även nedanstående.

* Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget.  
Swedbank har ibland 5 siffror, ex. 8237-9XXXX. utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. 
Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 6000). 
Har du personkonton i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.

BANk (BANkENS NAMN SAMT orT) TELEFoNNr (iNkL. rikTNr)



villkor för Autogiro

MeDgivAnDe till betAlning viA Autogiro 
undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag 
från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran 
av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag 
(”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av 
personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BgC AB för administration 
av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling 
är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst 
begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att 
kontakta betalarens betaltjänstleverantör. ytterligare information om 
behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i 
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan 
när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet 
avslutas.

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 
betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.  

Definition Av bAnkDAg
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, 
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 betalningsmottagaren 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 giltighetstiD, 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.
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