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ANSÖKAN: AUTOGIRO – FOREX LÅNA
Observera att endast en fullständigt ifylld ansökan kommer att kunna behandlas

BETALARE
FÖRNAMN

EFTERNAMN

PERSONNUMMER

MOBILTELEFON / TELEFON DAGTID

FOLKBOKFÖRINGSADRESS

POSTNUMMER, ORT

E-POSTADRESS

BETALNINGSMOTTAGARE
NAMN

ORGANISATIONSNUMMER

FOREX Bank

5 1 6 4 0 6

FRÅN KONTO (inklusive clearingnummer)

0 1 0 4

TILL LÅNEKONTO (inklusive clearingnummer i FOREX Bank)

9 4 1 0

UNDERSKRIFT OCH GODKÄNNANDE
Jag har tagit del av och godkänner Produktvillkoren för FOREX Banks Autogiro samt FOREX Banks övriga instruktioner. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat
är riktiga och fullständiga. Jag är införstådd med att FOREX Banks godkännande av denna ansökan innebär att ett avtal ingåtts med det innehållet som framgår
av denna handling tillsammans med samtliga villkor och instruktioner nämnda nedan. Undertecknad (”Betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag
från angivet Konto eller av Betalaren senare angivet Konto, på begäran av ovan angiven Betalningsmottagare för betalning till denne på förfallodagen via
Autogiro. Betalaren godkänner att nuvarande autogiro avslutas i samband med att nytt autogiro läggs upp. Betalaren samtycker till att personuppgifter som lämnats
i detta medgivande behandlas av Betalarens Betaltjänstleverantör, Betalningsmottagaren, Betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC
AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Betalarens Betaltjänstleverantör, Betalningsmottagaren samt
Betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Betalarens
Betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för Kontot och i avtalet med Betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

ORT & DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

SÄND ANSÖKAN PORTOFRITT TILL FOREX BANK AB, C/O RECALL, 20576817, 839 29 ÖSTERSUND, MÄRK KUVERTET FRISVAR.

32.21.191 201609

Gäller från 3 juni 2015

sid 2/2

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S AUTOGIROTJÄNST
1. DEFINITIONER
Avtal:
Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s
Autogiro tillsammans med dessa Produktvillkor och
de Allmänna villkoren.
Bankdag (i anknytning till
autogirotjänsten):
Med Bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.
Övriga termer som definierats i de Allmänna villkoren
har samma betydelse i dessa Produktvillkor som de har i
de Allmänna villkoren.
2. TRÄFFANDE AV AVTAL
Genom att skriva under ifylld ansökan eller då
Kund på annat sätt kommer överens med Banken om
autogirotjänsten godkänner Kunden dessa Produktvillkor samt Bankens Allmänna villkor. Dessa utgör
tillsammans Kundens avtal med Banken avseende
autogirotjänsten vilket medför att angivet Konto hålls
öppet för dragningar från Banken och annan Bank.
För Bankens övriga Betaltjänster och produkter gäller
även respektive Produktvillkor samt övriga
instruktioner som hör till respektive produkt. Om
Produktvillkoren för övriga produkter innehåller
bestämmelser som står i strid med dessa villkor
ska Produktvillkoren för de övriga produkterna ha
tolkningsföreträde.
3. BESKRIVNING
Allmänt
Autogiro är en Betaltjänst som innebär att betalningar
utförs från Betalarens Konto på initiativ av Betalningsmottagaren. För att Betalaren ska kunna betala via
Autogiro, ska Betalaren lämna sitt medgivande till
Betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från Betalarens Konto. Dessutom ska Betalarens
Betaltjänstleverantör (t ex Bank eller Betalningsinstitut)
godkänna att Kontot kan användas för Autogiro och
Betalningsmottagaren ska godkänna Betalaren som
användare av Autogiro.
Betalarens Betaltjänstleverantör är inte skyldig att
pröva behörigheten av eller meddela Betalaren i förväg
om begärda uttag. Uttag belastas Betalarens Konto
enligt de regler som gäller hos Betalarens Betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får Betalaren
från sin Betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på
Betalarens begäran överflyttas till annat Konto hos
Betaltjänstleverantören eller till Konto hos annan
Betaltjänstleverantör.

Information om betalning
Betalaren kommer av Betalningsmottagaren att
meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt
senast åtta Bankdagar före förfallodagen. Detta kan
meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett
tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska
meddelandet lämnas senast åtta Bankdagar före den
första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då
Betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller
beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får
Betalaren meddelande av Betalningsmottagaren om
belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med
köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet
av detta medgivande lämnar Betalaren sitt samtycke
till att betalningar som omfattas av Betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på Kontot
Betalaren ska se till att pengarna finns tillgängliga
på kontot senast klockan 24.00 dagen före
förfallodagen. Har Betalaren inte täckning på
Kontot på Bankdagen före förfallodagen kan det
innebära att betalningar inte blir utförda. Om
täckning saknas för betalning vid täckningskontrollen
eller på förfallodagen får Betalningsmottagaren
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande
Bankdagarna. Betalaren kan på begäran få
information från Betalningsmottagaren om antalet
uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av
Betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta
antingen Betalningsmottagaren senast två Bankdagar
före förfallodagen eller sin Betaltjänstleverantör
senast Bankdagen före förfallodagen vid den
tidpunkt som anges av Betaltjänstleverantören.
Om Betalaren stoppar en betalning enligt ovan
innebär det att den aktuella betalningen stoppas
vid ett enskilt tillfälle. Om Betalaren vill att
samtliga framtida betalningar som initieras av
Betalningsmottagaren ska stoppas måste Betalaren
återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt
att när som helst återkalla medgivandet genom att
kontakta Betalningsmottagaren eller sin Betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda
betalningar vara Betalningsmottagaren tillhanda senast
5 Bankdagar före förfallodagen alternativt vara
Betalarens Betaltjänstleverantör tillhanda senast
Bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som
anges av Betaltjänstleverantören.

Rätten för Betalningsmottagaren och
Betalarens Betaltjänstleverantör att
avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta Betalarens
anslutning till Autogiro 30 dagar efter det att
Betalningsmottagaren underrättat Betalaren härom.
Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart
avsluta Betalarens anslutning till Autogiro om
Betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft
tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller
om det Konto som medgivandet avser avslutas eller
om Betalningsmottagaren bedömer att Betalaren av
annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens Betaltjänstleverantör har rätt att avsluta
Betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de
villkor som gäller mellan Betalarens Betaltjänstleverantör och Betalaren.
4. ÅTERBETALNING AV EJ GODKÄNDA
BETALNINGAR
Betalaren har rätt att begära att Banken återbetalar
belopp som har dragits från Betalarens Konto genom
Autogiro om Betalaren inte har godkänt betalningen,
d v s om Betalaren inte har lämnat ett Autogiromedgivande avseende den aktuella betalningen senast
Bankdagen före förfallodagen eller om Betalaren
återkallat medgivandet senast Bankdagen före
förfallodagen. Om Banken varken har lämnat information om transaktionen eller gjort informationen
tillgänglig på annat sätt för Betalaren, gäller dock
inte nämnda tidsfrister utan Betalaren har då rätt att
begära återbetalning när som helst när Betalaren fått
kännedom om en icke godkänd betalningstransaktion.
Betalaren har rätt att inom 10 Bankdagar från den
dag Betalarens begäran om återbetalning mottogs
av Banken, antingen erhålla återbetalning av det
aktuella beloppet eller erhålla Bankens skäl till varför
återbetalning ej kan beviljas. Om återbetalning
ej beviljas ska Betalaren erhålla uppgift om vart
Betalaren kan överklaga beslutet.
För att Betalaren ska ha rätt till återbetalning krävs
dock att Betalaren, när denne fått kännedom om
en icke godkänd betalningstransaktion, underrättar
Banken därom utan onödigt dröjsmål och senast 13
månader efter den dag då det aktuella beloppet
debiterades från Betalarens Konto.
5. AVGIFTER, RÄNTA OCH VÄXELKURSER
Priser och avgifter framgår av Prislistan.
Utöver avgifterna ovan kan skatter, avgifter och
kostnader som inte påförts av Banken tillkomma.

