ANSÖKAN AUTOGIRO FÖR TELEFONI,
BREDBAND OCH TV FRÅN TELIA
Hej! Fyll i alla fält och glöm inte att både konto- och
abonnemangsinnehavare ska skriva under ansökan.
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.
Kompletterar du även med eFaktura så slipper du eventuell fakturaavgift.
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Din ansökan ska skickas
in till denna adress
Telia Sverige AB
SVARSPOST 108310043
978 00 Luleå

Privatkund – Kryssa i de abonnemang du vill betala via Autogiro
Fast telefoni

Mobil telefoni

Bredband & tv

Mobilt bredband

Alla abonnemang
Företagskund – Fyll i det eller de företagsabonnemang
(abonnemangsnummerinklusive riktnummer) som du vill betala via autogiro:
Fast telefoni

Bredband

Mobil telefoni

Mobilt bredband

Fyll i det eller de abonnemang (inklusive riktnummer) som du vill betala via autogiro:

Observera
Telia Autogiro på ditt fasta
bredbandsabonnemang
förutsätter att det är samma
person som är innehavare
av både konto och
bredbandsabonnemang.

Abonnemangsinnehavarens personnummer/organisationsnummer

Abonnemangsinnehavarens godkännande:
Ort/Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Glöm inte
att skriva
under

Kontouppgifter
Bankkonto inklusive clearingnummer, exempel: 1234-12345678

Personkonto (Nordea) exempel: 890112-4567

Bankgiro (endast företag/organisationer) exempel: 123-4567 eller 1234-5678

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer
Tänk på att angivet personnummer/organisationsnummer måste vara kopplat till det konto varifrån
överföringen ska göras.

Kontoinnehavarens godkännande:
Ort/Datum

Underskrift

Namnförtydligande

TKK-907_15-1708

Som kontoinnehavare har jag tagit del av och accepterat bifogade villkor för betalning via autogiro till Telia
Sverige AB, org.nr. 556430-0142. Om fakturan inte betalas på förfallodagen är jag medveten om att ränta och
påminnelseavgift kan läggas till den skuld som uppkommer.
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundstjänst på telefon 90 200 (privatkunder eller
90 400 företagskunder). Mer information om autogiro och e-faktura finns på telia.se

Glöm inte
att skriva
under

VILLKOR FÖR BETALNING
VIA AUTOGIRO
Betalning via bankkonto till Telia
Sverige AB (nedan Telia)
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det på ansökan angivna
bankkontot på begäran av Telia för överföring till Telia.
Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt
med pengar på kontot för alla de betalningar som ska göras på
förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken.
Jag medger att betalningarna får belastas mitt konto i banken
bankdagen före förfallodagen.

Rätten att avbryta mina betalningar via
autogirot
Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till
autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för
mina betalningar, om kundförhållandena förändras samt om jag
vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha
välgrundade skäl för det. Även Telia får, i motsvarande fall, avbryta
min anslutning till autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter

Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela
mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på
kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett
annat kontonummer eller byter bank.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta
autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför
att uppgifter ur bankens register om kontots adress får
sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett
adressregister.

Om pengar saknas på kontot

Övrigt

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag
tillräckligt med pengar på kontot, är jag medveten om att det kan
innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå görs
har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid
gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Betalning via bankgiro (endast företag)

Insättning
Insättning på Telias konto sker på förfallodagen.

Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto ska få göras, ska Telia ha skickat en
faktura till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Fakturan
ska innehålla uppgift om betalningens belopp, förfallodag samt
betalningssätt.

Stopp av uttag genom att meddela Telia
Om jag inte medger uttag, kan jag kontakta Telia senast tre
bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta
sker genom att jag underrättar banken senast två bankdagar före
förfallodagen. Detta ska göras på en särskild blankett eller via
annan rutin som anvisas av banken. När jag stoppat medgivandet
via banken innebär det att inga betalningar som grundats på det
stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har
jag inte hävt stoppet inom två månader, upphör berört medgivande
att gälla.

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem
(5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett
medgivande gör jag det genom meddelande till Telia eller skriftligen
till banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan
användas för autogiro.

Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter utgår
enligt de grunder som min bank vid varje tillfälle allmänt
tillämpar.

Undertecknat företag (Betalaren) medger härmed att uttag
får göras från det bankkonto, som är anslutet till angivet
bankgironummer, på begäran av Telia för överföring till Telia
på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte
skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt
avisera Betalaren om gjorda uttag.
Som förutsättning för medgivandet gäller att Telia svarar för
riktigheten av betalningarna och på begäran återbetalar vad
som på grund av misstag eller på annat sätt felaktigt kan bli
belastat Betalarens bankkonto.
Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med
Betalarens bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på
kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning
saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan
innebära att betalningarna inte blir utförda.
Om betalningarna ändå görs har Betalarens bank rätt att ta ut
ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för
den skuld som därigenom uppstår.

Betalning via personkonto eller bankkonto
Jag medger härmed att uttag får göras från det angivna kontot
på begäran av Telia för överföring till Telia.

Uttag redovisas på kontoutdrag
Jag förbinder mig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på
angivet konto senast på förfallodagen. Uttag får göras tidigast
på förfallodagen. Telia är skyldigt att i god tid före uttaget
underrätta mig om betalningens belopp och förfallodag.
Telia ska på begäran återbetala belopp som felaktigt överförts
från mitt konto.
Om jag ej medger ett visst uttag ska Telia underrättas senast
femte bankdagen före förfallodagen. Detta medgivande gäller
tills vidare, och upphör fem dagar efter det att det återkallats
hos Telia.
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