Anmälan för autogiro
Kundnummer:
Betalningsmottagare: Lerum Energi AB
Organisationsnummer: 556109-3955
Kundnummer:
Kundens namn:
Adress:
Postnummer & postadress:
Personnummer/organisationsnummer:
(Obligatoriskt)
Bank...........................................Clearingnr*.................Kontonummer.....................
* Vid osäkerhet om clearingnummer fråga banken.

Jag önskar få min faktura till mejladress:
_______________________________________________________________
Jag godkänner villkoren för anslutning till autogiro och accepterar angivna regler för autogiro.
Ort & datum
.................................................................................................................
Namnteckning
..................................................................................................................
Namnförtydligande
.................................................................................................................
Personnummer/organisationsnummer
.................................................................................................
Telefonnummer
……………………………………………………………………………………………

Lerum Energi AB | Elvägen 7 | 443 61 Stenkullen | 0302 - 558 50 | kundservice@lerumenergi.se
lerumenergi.se
Organisationsnummer: 556109-3955

Om kontohavaren är annan än kunden enligt ovan, komplettera med nedanstående
uppgifter för kontohavaren.
Namnteckning
............................................................................................................................
Namnförtydligande
......................................................................................................................
Personnummer/organisationsnummer:
........................................................................................................................

Villkor för autogiro Lerum Energi AB
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda
betalningsmottagare för betalning via autogiro. Jag ska senast bankdagen före
förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som ska göras
på förfallodagen. Detta förbinder jag mig även gentemot banken. Jag medger att
betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen. Banken är
inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag.
Redovisningen av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också
om jag får ett annat kontonummer eller byter bank. För uttag gäller dessutom följande:
Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på
kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir genomförda.
Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid
var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.
Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen
Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalningsmottagaren ha sänt meddelande
till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet ska innehålla uppgift om
betalningens belopp och förfallodag samt betalningssätt.
Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren
Om jag inte medger uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast fem (5)
bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.
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Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter
det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom
meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.
Rätten att avbryta mina betalningar via autogirot
Banken får, men är inte skyldig 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 kontot utan att
ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta
min anslutning till autogiro.
PuL – Personuppgiftslagen
Personuppgifter som Lerum Energi AB insamlar behandlas för att förbereda,
administrera och fullfölja avtal. Vi behandlar även uppgifter i samband med olika
kundärenden till exempel dokumentation av frågor, ändringar och påpekanden.
Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och
offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter genom Bisnode och
kreditprövning av kunder. Om du önskar få information om vilka personuppgifter som
behandlas om dig kan du begära detta i en egenhändigt undertecknad handling som
skickas till Lerum Energi AB, Elvägen 7, 443 61 Stenkullen – märk kuvertet med ”PuL”. Du
kan även mejla till kundservice@lerumenergi.se
Du kan också vända dig till Lerum Energi AB och begära att uppgifter tas bort eller
ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.
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