Du har valt att betala via Autogiro
Det enda du behöver göra är att följa de tre stegen nedan och sedan posta blanketten i medföljande
svarskuvert (portot är betalt). Skickar du i eget kuvert, ange adress: PayEx Sverige AB/SvD, Autogiromedgivande, SVARSPOST 20633527, 621 20 Visby.

Steg 1 – Kund
Fyll i ditt namn och ditt personnummer
Namn

Personnummer

Adress

Steg 2 – Betalningsuppgifter
Fyll i ditt betalnummer (står på din faktura), ditt bankkontonummer, din bank samt om du ansöker som
privatkund eller som företag
Betalnummer

□

Privat
Bankkontonummer inkl. clearingnr (tänk på att ange clearingnr. först)

□

Företag

Bank

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget.
Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonummret.
Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 – 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.
Handelsbankens clearingsnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000).
Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMM DDXXXX.
Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret.
PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960
Ange alltid plusgirokontots bankkontonummer som kontonummer. Uppgifter om detta får ni via Nordea Kundcenter på tel. 0771-480 490.

Steg 3 – Godkännande
Genom att underteckna följande dokument godkänner du villkoren för anslutning Autogiro via bankgirot
och accepterar de regler som finns på baksidan, under villkor för Autogiro
Namnteckning

Ort, datum

Namnförtydligande

Obs! Fyll i och skicka in redan idag
Skicka denna blankett i bifogat svarskuvert (portot är betalt).

Betalningsmottagare
Namn

Organisationsnr

PayEx Sverige AB/SvD

556735-5671

Adress

Bankgiro

621 88 Visby

869-0075

SVENSKA DAGBLADET
Kundservice
Post SE-105 17 Stockholm
Telefon +46 8 618 02 20
Internet www.svd.se/kund

Villkor
Medgivande till betalning via Autogiro Privat
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska
betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får
jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas
till annat konto i banken eller till konto i annan bank.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på
kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto
i banken enligt bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om
jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för
Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall
avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att
uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samarbetas
med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivande upphör efter det att jag
återkallat det hos banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom
att kontakta banken senast två bankdagar före förfallodagen.

Ett snabbt alternativ
För att komma igång snabbare med ditt Autogiro så kan du registrera
autogiro hos din internetbank. På din banks hemsida finns utförlig
information om hur du gör. Gå in på bankgirots anslutningssida autogiro.se
och sök på SvD/PayEx Sverige AB.

SVENSKA DAGBLADET
Kundservice
Post SE-105 17 Stockholm
Telefon +46 8 618 02 20
Internet www.svd.se/kund

