
 Autogiro 
 – ett smart sätt att betala medlemsavgiften 
 
 
Allt fler medlemmar betalar medlemsavgiften ge-
nom autogiro. Bra, enkelt och billigt för dig och för 
oss. Autogiro är bekvämt och rationellt och dessut-
om slipper både du och Byggnads extra avgifter. 
Ingen bevakning av förfallodagar eller blanketthan-
tering, inte ens under din semester! 
 Med Autogiro överförs fackavgiften direkt från 
ditt bank-, person- eller plusgirokonto till Byggnads 
konto. I januari varje år får du ett meddelande med 

besked om avgift och överföringsdatum, så att du 
kan se till att du har pengar på kontot när avgiften 
dras. Överföringen redovisas på ditt kontobesked 
från banken/plusgirot. Överföringsdatum hittar du 
även i tidningen Byggnadsarbetaren och på vår 
hemsida www.byggnads.se 
 Vill du ansluta dig till Autogiro fyller du bara i 
blanketten nedan, efter att du har läst igenom vill-
koren, så ordnar förbundet och din bank resten.

 
Medgivande till betalning via Autogiro  
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via 
Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens 
konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran över-
flyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. 

För uttag gäller följande. 
Godkännande/information i förväg 
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen 
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller  
- om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. 
Täckning måste finnas på kontot 
Betalaren ska se till att senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Om kontobehållningen inte 
räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta 
högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken 
enligt bankens regler. 

Stopp av uttag 
Betalaren kan stoppa 
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, 
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivande gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalnings-
mottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.  

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro 
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande 
bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Skickas i ett kuvert till; Frisvar, BYGGNADS, 110 19 STOCKHOLM. Frankeras ej Byggnads betalar portot. 
 

Till Byggnads  • Organisationsnummer: 802000-4936 

 
Avdelning Namn Personnummer 

Bostadsadress Bank Telefonnr till banken 

Clearingnr Kontonummer/personkonto *  Postnummer och ort 

                  

Mina betalningar avser medlemsavgifter i BYGGNADS 

Jag godkänner villkoren för min anslutning till Autogiro och accepterar de regler för Autogiro som anges ovan. 

Namnteckning Ort och datum 

Namnförtydligande 

* Måste vara eget konto utan bankbok. Fråga din bank om du är osäker. Kan även vara plusgirokonto. 

INFORMATION FRÅN BYGGNADS 

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