
Autogiromedgivande 
Betalningsmottagare 
Svenska Försäkringskoncept AB  
Bergsbovägen 11 
191 35 Sollentuna 
Organisationsnummer: 556866-0251 
Bankgironummer: 797-7192 

Betalare 

Namn Telefon dagtid 

Bank Kontonummer 
 __ 

 __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Personnummer 
 __ 

 __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro som står nedan. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. 

Ort och datum Underskrift (obligatorisk uppgift) 

_____________________________________________________________________________________________________

Därför är det bra att betala via autogiro 
Genom att du betalar via autogiro minskar kostnaderna för 
administration. Det gynnar servicen och miljön. Med autogiro 
betalas din premie automatiskt och på rätt dag. Väljer du 
fakturabetalning så tillkommer 35 kr/mån i 
administrationsavgift. 

Den sista vardagen dras premien 
Det enda du behöver tänka på är att ha täckning för 
debiteringen den sista vardagen varje månad. Överföringen 
noteras som vanligt på ditt konto vilket gör det enkelt för dig 
att kontrollera att betalningen har blivit genomförd. Premien 
dras i förskott. 

Allmänna villkor för autogiro 
Jag medger att uttag får göras från angiven 
betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas 
automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte 
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg 
om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på 
kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran 
överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan 
bank. Jag ska senast på bankdagen före förfallodagen ha 
tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag 
medger att  

uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler: 

– om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om
belopp, förfallodag och betalningssätt, eller

– om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning
av vara eller tjänst.

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får 
användas för Autogiro samt att banken och betalnings-
mottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till 
Autogirot. 

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta 
Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att 
uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress 
får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett 
register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet 
upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det 
hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa 
ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren 
eller banken senast två bankdagar före förfallodagen. 

Såhär fyller du i kontonumret 
Bankkonto som pengarna skall dras ifrån: (Clearingnummer; 4 siffror + kontonummer.) 
Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor; se kontoutdrag. 
Swedbank har ibland fem siffror, t ex 8397-9xxxxx, Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. 
Handelsbankens clearingnummer börjar alltid med 6, hittar du inte det ange 6000. 
Nordea personkonto? Använd 3300 som clearingnummer. 



Frankera ej. 
Mottagaren   

betalar porto. 

Svenska Försäkringskoncept AB 

SVARSPOST 
20606537 
110 07 Stockholm 

Tejpa 
här! 

Tejpa 
här! 


