
              Autogiromedgivande 
 

 
Gränsfiber Fakturafrågor   Hemsida  Org.nr 
Grönabäck 105 0771-40 44 00   www.gransfiber.se  769625-2720 
311 62 Ullared      Godkänd för F-skatt 

 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fyll i alla fält och glöm inte att både 
konto- och abonnemangsinnehavare ska 
skriva under ansökan. 

Gränsfiber 
c/o Net at Once AB 
Box 177 
351 04 VÄXJÖ 

Betalningsmottagare 
Gränsfiber 
Grönabäck 105 
311 62 Ullared 
 
Bankgironummer  Organisationsnummer 
870-3548  769625-2720 

Betalare (Kontoinnehavare) 
Namn 

 
 

Fullständig adress 

 
 

 
 

 
 

Personnummer (10 siffror) 

 
 

Betaltjänstleverantör/Bank 

 
 

Konto (Clearingnummer + kontonummer)* 

 
 

 
 
 
 
Kontoinnehavarens godkännande: 
Ort/datum 

 
                     

Underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

 
 

Kund (Abonnemangsinnehavare) 
Personnummer (10 siffror)         Kundnummer 

  
 

Namn 

 
 

Fullständig adress 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnemangsinnehavarens godkännande: 
Ort/datum 

 
                     

Underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

 
 

Handläggningstiden är upp till fyra veckor. När autogirot har 
trätt i kraft får du ett medgivande från din bank och det 
kommer även att framgå på din faktura. Alla abonnemang som 
är registrerade på det kundnumret du anger här blir anslutna till 
Gränsfiber Autogiro. 
 
Administrativ avgift tillkommer enligt gällande avtal. 

* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller 
en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är 
clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har 
ibland fem siffror, ex 8327-9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 
9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte 
det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt 
personnummer: Clearingnummer = 3300-ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i 
Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de 
fyra första siffrorna i kontonumret.  

Medgivande till betalning via Autogiro 
Undertecknad medger att betalning får göras genom uttag 
från angivet konto, på begäran av angiven 
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag 
(”förfallodagen”) via Autogiro 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Anmälan 
måste skrivas under av kontoinnehavaren för att vara giltig.  
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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 betala- 
rens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor 
som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och 
betalaren. 

* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se 
kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327- 
9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det        
ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300-     
ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i 
kontonumret. 


	Autogiromedgivande (Gränsfiber)
	Fyll i alla fält och glöm inte att både konto- och abonnemangsinnehavare ska skriva under ansökan.

	villkor

