Autogiromedgivande

Betala via autogiro

+

+

Autogiro är en populär betalningsform som används av över fem miljoner privatpersoner som uppskattar att betala på ett
bekvämt sätt. Med autogiro betalas dina räkningar tryggt och säkert helt automatiskt på förfallodagen. Du slipper knappa in
långa sifferrader i din dator, fylla i eller posta räkningar eller stå i kö för att betala.
Så enkelt ansluter du dig
Har du en e-legitimation kan du ansluta dig direkt på internet.
Läs mer om hur du går tillväga på www.viivilla.se/forsakring. Du kan också fylla i
denna blankett. Skicka blanketten till oss på något av följande vis:

Byt till autogiro-

• Skicka via post portofritt genom att tejpa ihop blanketten, adressen är förifylld på
baksidan av medgivandet.

det är enkelt och

• Faxa in blanketten till oss på: 0920-144 77.

kostar inget extra

• Scanna in blanketten och skicka via e-post till: autogiro@vardia.se

Medgivande till betalning via Autogiro – fullmakt
Betalare
Mottagare
Vi i Villa Försäkring
Telefon: 08-731 29 00

Kontohavarens förnamn, efternamn:

Kontohavarens personnummer:

Försäkringstagarens personnummer*:

+

Försäkringsnummer:

Ev c/o adress:

Gatuadress:

Postnummer:		

* Fyll i detta fält om försäkringstagare och betalare inte
är samma person.
Ort:

** Clearingnumret, som oftast är fyrsiffrigt, har som
funktion att ange det aktuella bankkontoret och ska alltid anges.
Är du osäker på aktuellt clearingnummer så finns detta vanligen

Clearingnr**/fyra siffror:

angivet på bankkontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror, t.ex
8327-9 XXXXX. Ange då endast de fyra första och uteslut som i
detta exempel siffran -9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid

Kontonummer:

börja med 6. Har du personkonto i Nordea med ditt personnummer
som kontonummer, använd 3300 som clearingnummer.

Bankens namn:

+
Underskrift:
Jag vill betala med Autogiro till Vi i Villa Försäkring. Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står angivna på nästa sida.

Ort:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Vardia Försäkring
C/O Adminsure AB
SVARSPOST 20593315
831 20 Östersund

Vik ihop, tejpa och lägg på lådan

Autogiromedgivande

Viktig information om Autogirobetalning
Är du ny kund med försäkring som börjar gälla inom 30 dagar? Då får du ALLTID en faktura hemskickad till dig. Har
du fått en faktura i brevlådan ska du först betala in denna. Därefter kommer följande månadsbetalningar dras via Autogiro
(förutsatt att du skickat in ditt Autogiromedgivande direkt).
Är du ny kund med försäkring som börjar gälla längre fram än 30 dagar? Då får du ingen faktura hem i brevlådan
förutsatt att du skickat in ditt Autogiromedgivande i tid.
Är du redan kund hos oss och betalar via Autogiro? Då behöver du inte göra något. Månadsbetalningen dras
automatiskt från ditt konto.

Vid frågor, kontakta kundservice på tfn: 08-731 29 00

Villkor - Medgivande till betalning via Autogiro/Personkonto
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto/personkonto på begäran av Vardia Försäkring för månadsvis betalning via Autogiro.
Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Uttag belastar mitt konto enligt kontoförande banks regler.
Meddelande om uttag får jag från kontoförande bank. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.
För uttag gäller dessutom följande:
Jag ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får
Vardia Försäkring göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av
Vardia Försäkring.
Vardia Försäkring får begära uttag från mitt konto på förfallodagen
· om jag senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
· om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag kan stoppa
· ett enskilt uttag genom att kontakta Vardia Försäkring senast två vardagar före förfallodagen,
· alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.
Medgivandet gäller tillsvidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta kontoförande bank eller Vardia Försäkring.
Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller Vardia Försäkring tillhanda. Kontoförande bank
och Vardia Försäkring har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/Vardia Försäkring underrättat mig.
Kontoförande bank och Vardia Försäkring har dock rätt att omedelbart avsluta min anslutning till Autogiro om jag vid upprepade tillfällen inte har
haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

Försäkringen är skapad i samarbete med Vardia Försäkring
Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384.

