BÖRJA BETALA MED AUTOGIRO REDAN IDAG!
För att vi ska kunna starta upp automatisk betalning från ditt bankkonto ber vi dig fylla i och returnera blanketten nedan,
vänligen texta. Tänk på att betala de fakturor som skickats ut innan medgivandet registreras. Vid registreringen upphör de
manuella fakturorna att skickas till dig.
Så här enkelt är det
1. Fyll i dina personuppgifter nedan.
2. Fyll i dina bankuppgifter. Ta del av avtalsvillkoren som finns på baksidan och skriv under.
3. Klipp av ansökan, lägg i ett kuvert och skicka portofritt till:
SBM Försäkring AB
BOX 27142
102 52 STOCKHOLM
Observera att autogiromedgivandet gäller för alla dina försäkringar hos SBM Försäkring. Det innebär att om du tecknar
ytterligare försäkringar hos oss kommer även dessa att betalas via Autogiro. Vi vill även tydliggöra att Autogiro enbart
gäller för kunder som har månadsbetalning. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på
0771 - 615 615 eller info@sbmforsakring.se.

FÖRSÄKRINGSTAGARE

BANKUPPGIFTER

Vänligen texta.
*Obligatoriska uppgifter

Konto som pengarna kommer att dras ifrån månadsvis.
*Obligatoriska uppgifter

Förnamn*.......................................................................................

Bank*..............................................................................................

Efternamn*....................................................................................

Clearingnummer, 4 första siffrorna*........................................

Gatuadress*...................................................................................

Kontonummer*............................................................................

Postnummer*................................................................................
Ort*.................................................................................................
Personnummer (12 siffror)*.......................................................

Försäkringstagaren måste vara densamma som kontoinnehavaren.
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro.

E-postadress*................................................................................
Telefonnummer*..........................................................................

Ort och datum*............................................................................

OBS! Du kan inte lämna några meddelanden på eller tillsammans med blanketten.

Kontoinnehavarens underskrift.................................................

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, benämnd försäkringstagare, medger att uttag får göras
från mitt angivna bankkonto på begäran av SBM Försäkring
AB för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte
skyldig att pröva behörigheten 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 överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller
dessutom följande:
Godkännande/information i förväg
SBM Försäkring AB 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 tillräckligt stort belopp finns på
kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får SBM
Försäkring AB göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta
SBM Försäkring AB senast fem (5) vardagar före förfallodagen, eller alla uttag avseende medgivandet genom att
kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta
kontoförande bank eller SBM Försäkring AB. Medgivandet
upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit
kontoförande bank eller SBM Försäkring AB tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och SBM Försäkring AB har rätt att
avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det
att kontoförande bank/SBM Försäkring AB underrättat
betalaren. Kontoförande bank och SBM Försäkring AB 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 avslutats.
*Med vardag avses inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
GDPR
Dina personuppgifter behandlas av SBM i syfte att kunna
fullgöra våra förpliktelser enligt försäkringsavtalet. Om du
vill veta mer om hur, varför och hur länge SBM behandlar
dina personuppgifter kan du läsa mer på www.sbmforsakring.se/om-personuppgifter. Där kan du också läsa hur
du går till väga för att utnyttja de rättigheter du har under
GDPR.

Frisvar

SBM Försäkring AB
Box 27142
102 52 Stockholm

