Medgivande till betalning via autogiro
- det enkla sättet att betala din faktura

Genom att låta fakturabeloppet dras automatiskt från ditt konto slipper du bevaka när betalning ska göras.
Har du dessutom en digital faktura får du din faktura snabbare, du minskar klimatavtrycket som en pappersfaktura
medför och du får tillgång till din webbfaktura. Om du idag får din faktura via papper kan du enkelt anmäla dig till
en digital faktura genom talongen nedan eller genom att besöka www.7Hkraft.se/webbfaktura.
Fakturan skickas alltid ut till dig i god tid innan förfallodagen. Fakturabeloppet dras automatiskt från ditt
bankkonto så att det är oss tillhanda på förfallodagen. Du behöver enbart se till att beloppet som ska dras är
tillgängligt på kontot. Önskar du bekräftelse på att fakturabeloppet har betalats anger du på talongen nedan din epostadress eller mobilnummer.
När autogirot är registrerat hos oss så kommer det inte längre att finnas ett
inbetalningskort på fakturan utan det står istället att beloppet kommer
att dras via autogiro.
Lägg talongen nedan i ett kuvert och skicka till:
7H Kraft AB

Läs mer och anmäl dig till webbfaktura genom
att besöka www.7Hkraft.se/webbfaktura

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betalningsmottagare
Betalningsmottagare

Organisationsnummer

7H Kraft/Billinge Energi AB
Kundens namn och adress

556528-1366

Namn

Kundnummer

Gatuadress, Postnummer och Ort

□ E-postfaktura
□ SMS-faktura

E-postadress
Telefonnummer

Bankkonto och kontoinnehavare

E-faktura anmäler du via din internetbank

Clearing nummer

Kontonummer

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens namn

Datum

Kontoinnehavarens underskrift

Kontoinnehavarens person-/org.nummer

Medgivande

Stopp av uttag

Jag medger att uttag får göras från det angivna kontot på begäran
av 7H Kraft/Billinge Energi AB för överföring till dennes konto. Jag
ska senaste bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med
pengar på kontot för alla de betalningar som ska göras på
förfallodagen. Jag medger att betalningar får belasta mitt konto i
banken bankdagen före förfallodagen Banken är inte skyldig att
pröva behörighet eller meddela mig i förväg om begärda uttag.
Redovisning av uttag får jag på min egen begäran till banken.

Om jag inte medger uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren
senast fem bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget
stoppas. Detta innebär att en betalning stoppas vid ett enskilt
tillfälle. Om jag istället vill att samtliga framtida betalningar ska
stoppas måste jag återkalla medgivandet.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren
att avsluta anslutningen till autogiro

För att uttag ska få göras skal betalningsmottagaren ha sänt
meddelande till mig senaste åtta bankdagar före förfallodagen.
Meddelandet ska innehålla uppgift om belopp, förfallodag samt
betalningssätt.

Betalningsmottagare och banken har rätt 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 konto utan att ha välgrundade skäl för det. Någon skyldighet
att avbryta anslutning finns inte.

Täckning måste finnas på kontot

Behandling av personuppgifter

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag
tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan
innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå
utförs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens
gällande regler för den skuld som uppstår. Om täckning saknas får
betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de
kommande bankdagarna.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, bland
annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta
för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig,
utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser
m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra
underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig
information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök
https://www.7hkraft.se/policy eller kontakta oss på 0321 - 68 89

Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem
bankdagar efter det att jag återkallat det genom att kontakta
betalningsmottagaren.

Definitioner

Information om betalningar

00

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag,

