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Härryda Energis villkor för Autogiro
Medgivande om uttag. Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda
betalningsmottagare för betalning via Autogiro. 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 även gentemot
banken. Jag medger att betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen. Banken är inte
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisningen av uttagen får jag
på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.
Om pengar saknas på kontot. Har jag inte senast bankdagen före betalningen förfallodag tillräckligt med pengar
på kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir genomförda. 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.
Insättning. Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen.
Besked om kommande betalningar. För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalnings-mottagaren ha sänt
meddelande till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet ska innehålla uppgift om betalningens
belopp och förfallodag samt betalningssätt.
Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren. Om jag inte medger uttag kan jag kontakta
betalningsmottagaren senast fem (5) bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.
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
betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.
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 kontoförhållandena
förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det.
Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till Autogiro.
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