AUTOGIRO – PRIVATPERSON

Vi erbjuder dig att betala ditt avbetalningskontrakt med autogiro. Med autogiro vet du
att betalningen kommer in i tid och att beloppet alltid stämmer. Den administrativa
avgiften är för närvarande 45 kronor per betalning.
Fyll i nedanstående uppgifter och skicka in till oss. Du som undertecknar medger därmed
att betalning får göras genom uttag från angivet konto. Med din månadsavi kommer en
bekräftelse på att kontot kommer att debiteras. Du som betalare måste se till att täckning
finns på kontot på förfallodagen. Om täckning saknas skickar vi ett påminnelsebrev.

Kredittagare 1

Personnummer

Kredittagare 2

Personnummer

Medgivandets omfattning (ifylles av Ecster)

Kontonummer i banken

Avtalsnummer

Clearingnummer

Löpnummer

FRISVAR
Ecster
20677247
110 02 Stockholm

Har ni några frågor är ni
välkommen att ringa oss på

08-33 01 30

Medgivande/Underskrift
Jag godkänner härmed att uttag enligt ovan görs från det
angivna bankkontot på begäran från Ecster för överföring.
Uttag får göras tidigast på betalningens förfallodag. Banken
är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag eller
att särskilt avisera mig om gjorda uttag.
Jag förbinder mig att gentemot såväl Ecster som banken
hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast på
betalningsdagens förfallodag. Vid försummelse härvidlag
förbinder jag mig att på uppkommande skuldsaldo till
banken utge ränta och/eller avgifter enligt av banken vid
var tid generellt tillämpade grunder.

Underskrift

Uttag från kontot får göras endast om Ecster senast åtta
dagar före förfallodagen underrättat mig om betalningens
belopp och förfallodag samt betalningssätt. Om jag ej
medger uttaget skall jag senast två dagar före förfallodagen
underrätta Ecster om detta. Sådan underrättelse skall även
lämnas direkt till banken. Ovanstående gäller tillsvidare och
upphör fem dagar efter det att återkallelse av detta
medgivande skriftligen har gjorts till Ecster.

Ort och datum

Underskrift kredittagare 1

20180301 AG/Privat

Kontonummer

Kontakt
Ecster
Box 2169
SE-103 14 Stockholm
Kundservice: 08-33 01 30
ecster.se

Underskrift kredittagare 2

Kreditgivare: Ecster AB (Ecster)
Org. nr: 556993-2311 • Styrelsens säte: Stockholm
Ecster är ett registrerat kreditmarknadsbolag och har som sådant tillstånd att driva
finansieringsrörelse och tillhandahålla betaltjänster. Ecster står under Finansinspektionens och
Konsumentverkets tillsyn.

AUTOGIRO – PRIVATPERSON
20180301 AG/Privat

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.

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.

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 .

Kontakt
Ecster
Box 2169
SE-103 14 Stockholm
Kundservice: 08-33 01 30
ecster.se

Kreditgivare: Ecster AB (Ecster)
Org. nr: 556993-2311 • Styrelsens säte: Stockholm
Ecster är ett registrerat kreditmarknadsbolag och har som sådant tillstånd att driva
finansieringsrörelse och tillhandahålla betaltjänster. Ecster står under Finansinspektionens och
Konsumentverkets tillsyn.

