Autogiro

gör betalningen enklare

Medgivande till betalning
via Autogiro
Anmälan
Genom att fylla i och skriva under autogiroanmälan tillåter jag att Färdtjänsten
får göra uttag från mitt angivna konto för betalning av angiven resenärs färdtjänstfakturor. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela
mig i förväg om begärda uttag. Uttag belastar mitt konto enligt bankens regler. Meddelanden om uttag får jag från banken. Jag kan begära att autogirot
flyttas till annat konto inom samma bank eller till konto i annan bank.

Godkännande och information
Färdtjänsten får göra uttag från mitt konto på förfallodagen om jag senast
åtta vardagar innan förfallodagen blivit meddelad om belopp, förfallodag
och betalningsätt. Färdtjänsten skickar alltid ut en sammanställning på de
resor som faktureras till resenärens utskicksadress för kontroll, innan betalning görs via Autogiro.

Pengar måste finnas på kontot
Jag ska se till att tillräckligt mycket pengar finns på kontot på förfallodagen.
Om pengarna inte räcker för betalning av fakturan på förfallodagen får
Färdtjänsten göra fler uttagsförsök under de kommande fem vardagarna*.
Information om antalet uttagsförsök kan lämnas av Färdtjänsten.

Stoppa betalningar via Autogiro
Autogirot gäller tills vidare. Jag kan stoppa enstaka betalningar via Autogiro
eller avsluta autogirot helt genom att jag kontaktar banken.

Rätten för banken och Färdtjänsten att avsluta autogirot
Banken och Färdtjänsten har rätt att avsluta anslutningen till autogirot 30
dagar efter det att jag fått meddelande om detta. Banken och Färdtjänsten
har också rätt att omedelbart avsluta min anslutning till Autogiro om det vid
upprepade tillfällen inte funnits tillräckligt med pengar på kontot på förfallodagen eller om anmält konto har avslutats.

* Med vardagar menar vi inte lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Kundens personnummer

Kundens namn

576-5565

Bankgironr

232100-0016

Organisationsnr

Färdtjänstverksamheten
c/o Trafikförvaltningen SLL
105 73 Stockholm

Betalningsmottagare

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
(Clearingnummer + kontonummer)

Bank

Kontoinnehavarens namn

Betalare

Kontoinnehavarens personnumme/

Underskrift

Ort/datum

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står i foldern.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor,
se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327- 9. Utelämna
då femte siffran, i detta fall 9.
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Förenkla betalningen
– använd Autogiro
Autogiro innebär att pengar automatiskt dras från
anmält konto varje gång din räkning ska betalas.
Anmäl dig till vår autogirotjänst så ser vi till att
dina färdtjänstfakturor automatiskt blir betalda på
förfallodagen.
Autogiro är en trygg, säker och kostnadsfri tjänst.
Inga pengar dras från kontot utan att vi har
informerat dig i god tid innan vilka resor du gjort
och hur mycket som ska betalas.

Gör så här
Fyll i autogiroanmälan och skicka till:
Färdtjänstverksamheten
c/o Trafikförvaltningen SLL
105 73 Stockholm

Har du frågor?
Kontakta kundservice för färdtjänst och sjukresor
på telefonnummer 08-720 80 80 eller via
kontaktformuläret som finns på vår hemsida
www.fardtjansten.sll.se

