Enkelt
Tryggt
Säkert
Gör det lätt för dig
med autogiro!

Autogiro
För en enklare vardag

Med autogiro riskerar du aldrig att missa någon betalning. Samma dag som din
räkning förfaller överförs pengarna automatiskt från det konto du angivit. En enkel
åtgärd för en enkel vardag!
Ansök redan idag
Det allra enklaste sättet att ansöka om autogiro är via din internetbank. Där finns
Göta Energi med på listan bland betalningsmottagare som erbjuder detta, bara att
kryssa i. Men det går också bra att fylla i talongen nedan och skicka in till oss.

TIPS! Kombinera autogiro med e-faktura, som du ansöker om via din internetbank.
Enklare kan det inte bli.

Ja tack! Jag vill att mina fakturor från
Göta Energi AB betalas via autogiro.
Betalningsmottagare: Göta Energi AB. Box 3218, 400 10 Göteborg. Orgnr 556193-5585

Namn:
Kundnummer eller personnummer för den som står på elavtalet:
Mobilnummer:

E-post:

Ja tack, jag önskar få
min faktura via e-post.

Bank:
Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnr, 4 siffror + kontonr):

Kontoinnehavare:

Kontoinnehavarens personnummer:

Debitera kontot med:
Ett belopp motsvarande min faktura.
Organisationsnr: 556193-5585

ELLER

Ett fast belopp varje månad om .......................kr* (endast för dig med El-konto).

Bankgironr: 5740-9302.

Jag har tagit del av och godkänner avtalsvillkoren, se baksidan
Namnunderskrift:

Datum:

* Det fasta beloppet får ej vara lägre än lägsta belopp att betala enligt din kreditgräns, se kontobestämmelser för El-konto eller www.gotaenergi.se

Villkor för autogiro
Medgivande om uttag.

Stopp av uttag.

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på
begäran av Göta Energi Ab för betalning via autogiro. Min bank är
inte skyldig att pröva behörighet eller meddela mig i förväg. Uttag
belastar mitt konto enligt min banks regler. Meddelande om gjorda
uttag får jag från min bank. Medgivandet kan på min begäran
överfl yttas till annat konto i min bank eller till konto i annan bank.
För uttag gäller dessutom följande.

Jag kan stoppa

Godkännande och information i förväg.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse.

Göta Energi AB får begära uttag från mitt konto på förfallodagen
• om jag senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande
om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller

Detta medgivande gäller tillsvidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta min bank eller Göta Energi AB.
Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen
kommit min bank eller Göta Energi AB tillhanda.

• om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av
vara eller tjänst.

Rätten för min bank och Göta Energi AB att avsluta
anslutningen till autogiro.

Täckning måste finnas på kontot.
Jag ska se till att tillräckligt stort belopp fi nns på kontot för betalning på förfallodagen. Om beloppet inte räcker för betalning på
förfallodagen, får Göta energi ab göra ytterligare ut tagsförsök de
kommande två vardagarna. Information om antalet uttagsförsök
lämnas av Göta Energi AB.

• ett enskilt uttag genom att kontakta Göta Energi AB senast fem
vardagar före förfallodagen.
• alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken
senast fem vardagar före förfallodagen.

Min bank och Göta Energi AB har rätt att av sluta anslutningen till
autogiro trettio dagar efter det att någon av dessa har underrättat
mig härom. Min bank och Göta Energi AB har dock rätt att omedelbart avsluta min anslutning till autogiro; om jag vid upprepade till
fällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på

Kontakta oss gärna: 020 - 23 15 00 info@gotaenergi.se www.gotaenergi.se

VIK HÄR
Nej, inget frimärke

Nej, inget frimärke
vi betalar portot.

vi betalar portot.

TEJPA HÄR

TEJPA HÄR

SVARSPOST
20009941
400 10 Göteborg
SVARSPOST

410 825 300
442 20 Kungälv

