AUTOGIRO
ENKLASTE SÄTTET ATT BETALA DINA
RÄKNINGAR TILL KARLSTADS KOMMUN

AUTOMATISK BETALNING DIREKT FRÅN DITT KONTO

JAG VILL BETALA MED AUTOGIRO



AUTOGIRO

JAG HAR REDAN AUTOGIRO MEN HAR BYTT KONTO

Betalningsmottagare: Karlstads kommun, organisationsnummer: 212000-1850
KUND (person fakturan avser)

Namn:

			

Personnummer:

Adress: 				Telefon dagtid:
Postnummer och ort:						
FAKTURAMOTTAGARE (om annan än ovan)

Namn:

			

Telefon:

KONTOINNEHAVARE (den vars konto autogirot ska belasta)

Namn:

			

Personnummer:

			

BANK OCH KONTO SOM PENGARNA SKA DRAS FRÅN:

Bank:
Clearingnummer

Kontonummer

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor.
Swedbank/Sparbanken har ibland en femte siffra i clearingnumret, t ex 8156-2.
För Nordeas personkonto (kontonummer = personnummer) används clearingnummer 3300.
Jag vill betala följande avgifter med autogiro:

Hyra

Barnomsorgsavgift

Tomträtt
Vård- och omsorgsavgifter

Arrende

I vård- och omsorgsavgifter ingår: hyror, vård och matkostnader
inom äldreomsorg, samt kost, logi, resor och hyror inom LSS.

VA-avgift

Jag godkänner villkoren:
Jag vill betala med autogiro till Karlstads kommun och accepterar de villkor som finns på
baksidan av foldern.
Ort och datum

		

Kontoinnehavarens underskrift

Fyll i och posta blanketten till: Karlstads kommun,
Kommunledningskontoret, Redovisningsenheten, 651 84 Karlstad.

SNABBT OCH ENKELT ATT BETALA
Det ska vara enkelt och tryggt för dig att göra dina betalningar till oss. Därför
erbjuder vi dig att ansluta dig till tjänsten Autogiro. På så sätt kommer dina
betalningar till oss att ske automatiskt.
Om uppgifterna på räkningen stämmer behöver du bara se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt bankkonto dagen före räkningens förfallodag. Bekräftelse på betalningen får du på kontoutdraget från din bank. Det framgår av din
räkning när autogirot har börjat att fungera.
DU KAN ALLTID STOPPA EN BETALNING

Om något på räkningen inte stämmer kan du alltid stoppa betalningen. På fakturan finns uppgift om vem du ska kontakta.
RÄKNINGEN I BREVLÅDAN ELLER SOM E-FAKTURA

Du får din räkning hem i brevlådan som tidigare om du inte väljer att få efaktura. För att få e-faktura från Karlstads kommun måste du anmäla det till din
internetbank, se din banks hemsida.
HAR DU FRÅGOR?

Kontakta den förvaltning eller verksamhet som ansvarar för den tjänst du betalar
för. Telefonnummret till kommunens växel är 054 - 540 00 00.
ANMÄL DIG NU

Vill du betala dina räkningar via autogiro kan du antingen skicka in blanketten
bredvid eller anmäla dig på webben med hjälp av Karlstads kommuns e-tjänster.
Du behöver då ha e-legitimation. Gå in på karlstad.se och klicka på ”Mina sidor”
och därefter på ”Vår kommun”, välj ”Ansökan om autogiro”.
EN VALFRI TJÄNST

Självfallet kan du, om du så önskar, fortsätta att betala som vanligt.

BANKERNAS 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 betalningsmottag ren 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 klockan 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.

KARLSTADS KOMMUN

