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Autogiro
Ett smart sätt att betala medlemsavgiften

Med autogiro kan du alltid vara säker på att din avgift betalas i tid. Det är enkelt, bekvämt och du slipper bevaka 
förfallodagar. Medlemsavgiften överförs direkt från ditt bank-, person- eller plusgirokonto till a-kassans konto. 
Vill du ansluta dig till autogiro fyller du i blanketten nedan, efter att du har läst igenom villkoren, så ordnar 
a-kassan och banken resten.

Medgivande till betalning via autogiro Om pengar saknas på 
mitt konto

Insättning Besked om kommande 
betalningar

Jag medger att uttag får 
göras från mitt bank-
konto på begäran av angiven 
betalningsmottagare för 
betalning via autogiro. Jag 
skall senast bankdagen före 
överföringsdagen ha till-
räckligt med pengar för de 
betalningar som skall göras. 
Detta förbinder jag mig till 
även gentemot banken. Jag 
medger att betalningarna får 
belasta mitt konto i banken, 
bankdagen före överförings-
dagen.

Banken är inte skyldig att 
pröva behörigheten av eller 
meddela mig i förväg om be-
gärda uttag. Redovisningen 
av uttagen får jag på mitt 
kontoutdrag från banken. 
Medgivandet gäller även om 
jag får ett annat konto-
nummer eller byter bank.

Viktigt! Tänk på att ditt 
personnummer måste vara 
kopplat till det bankkonto 
varifrån överföringen görs.

Har jag inte senast bank-
dagen före betalningens 
förfallodag tillräckligt med 
pengar på mitt konto är 
jag medveten om att det 
kan innebära att betalning-
arna inte blir utförda. Om 
betalningarna ändå görs har 
banken rätt att ta ut ränta 
och avgifter enligt bankens 
gällande regler för den skuld 
som därigenom uppstår.

Insättning på betalnings-
mottagarens konto görs på 
överföringsdagen. Om täck-
ning saknas på mitt konto 
bankdagen, men medel 
senare kommer in kan - efter 
överenskommelse mellan 
betalningsmottagaren och 
dennes bank – överföring 
göras senare inom en vecka.

För att uttag från mitt konto 
ska få göras, ska Byggnads 
a-kassa ha sänt meddelande 
till mig om avgift och över-
föringsdagar.

Stopp av uttag genom att 
meddela betalningsmot-
tagare
Om jag inte medger ett uttag 
kan jag kontakta Byggnads 
a-kassa senast två bankdagar 
före överföringsdagen och 
begära att uttaget stoppas.

Ort och datum

Underskrift 

Förnamn EfternamnPersonnummer

Efter anslutning får du en bekräftelse från din bank att kontot är godkänt för autogiro.

Clearingnummer - kontonummer/personkonto

Adress Postnummer och ort

Mina betalningar avser medlemsavgifter till Byggnads a-kassa. Jag godkänner villkoren för min anslutning till 
autogiro och accepterar de regler för autogiro som anges ovan.

Namnförtydligande

Skicka blanketten till:
Byggnads a-kassa
FE 36
930 88 Arjeplog
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