
Personnummer / organisationsnummer

Kontohavarens namnteckning

Datum Namnförtydligande (texta)

Betalningsmottagare och försäkringsgivare: If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, Huvudkontor: Barks väg 15, Solna, Organisationsnummer: 516401- 8102

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se ditt kontoutdrag.
– Swedbank har ibland fem siffror i clearingnumret, t.ex. 8327-9. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.
– Handelsbankens clearingsnummer börjar alltid med 6. Om du inte hittar det kan du ange 6600.
– Om du har ditt personnummer som kontonummer i Nordea anger du inget clearingnummer, lämna fältet tomt.
–  Nordea Plusgirokonto: ange som bankkonto de 10 sista siffrorna, se kontoutdrag i rutan för IBAN. Som clearingnummer anger du 9960.
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medgivande till betalning via autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven 
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i 
detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC 
AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens 
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med 
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Jag har läst informationen och villkoren på blankettens baksida och medger att If Märkesförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring debiterar kontot.

När du väljer att betala din försäkring via Autogiro kommer din betalning göras automatiskt från ditt bankkonto. Det enda du behöver göra är att se till att det finns 
pengar på bankkontot när betalningen ska ske enligt uppgift från oss. Skicka tillbaka ditt medgivande inom en vecka från det att du har fått det. Får vi inte ditt 
medgivande tillbaka i tid kan vi behöva ändra ditt betalningssätt och/eller din betalningsfrekvens för att din försäkring ska kunna börja gälla.

För frågor om betalningar ring vår betalservice på 08-541 707 00.

försäkringstagare

betalning ska ske från bankkonto

returnera till oss:

– i svarskuvertet (om bifogat)
– skriv ut och posta till:
 Kundservice
 c/o If, M30
 Svarspost
 Kundnummer 20190430
 110 00 Stockholm

Bankens namn och ort

MEDGIVANDE TILL BETALNING  
VIA AUTOGIRO
Fyll i på dator och skriv ut, eller var god texta.
Blanketten läses in maskinellt.

Clearingnummer Bankkontonummer

Kontohavarens personnummer / organisationsnummer

–

För- och efternamn / Företagets namn

Mejladress

Telefon hem (inkl. riktnummer) Mobiltelefonnummer



Kunden godkänner härmed att personuppgifter behandlas enligt följande:  
De personuppgifter som If Skadeförsäkring AB inhämtar om Kunden behandlas 
hos If Skadeförsäkring AB samt bolag inom If-koncernen och andra företag som  
If Skadeförsäkring AB samarbetar med – såväl inom som utom EU- och EES-området 
– för att förbereda tjänst, kunna fullgöra If Skadeförsäkring AB avtalsförpliktelser, 
begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. 
Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, riskhantering 
och produktutveckling, samt – om Kunden inte begärt direktreklamspärr hos  
If Skadeförsäkring AB – för marknadsföringsändamål. Kunden har rätt att få informa-
tion om de personuppgifter om Kunden som behandlas av If Skadeförsäkring AB 
samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till  
If Skadeförsäkring AB.

BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER  
1 AUGUSTI 2010

1. ALLMÄNT 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på 
initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska 
betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera 
betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör 
(t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och 
betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.  

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller med-
dela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt 
de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får 
betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran 
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betal-
tjänstleverantör.  

2. DEFINITION AV BANKDAG
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton eller annan allmän helgdag.

3. INFORMATION OM BETALNING 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och 
betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas 
inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallo- 
dagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet 
lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock 
inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av 
vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om 
belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. 
Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att 
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt 
genomförs.

4. TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT 
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallo-
dagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det inne-
bära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallo-
dagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande  
bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om 
antalet uttagsförsök.

5. STOPPA BETALNING (ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER) 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren 
senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bank-
dagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betal-
ningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betal-
ningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla 
medgivandet.

6. MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla med-
givandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänst-leverantör. 
Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda 
betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen  
alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före för-
fallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

7. RÄTTEN FÖR BETALNINGSMOTTAGAREN OCH BETALARENS BETALTJÄNST-
LEVERANTÖR ATT AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar 
efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. 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 eller om betalningsmottagaren bedömer  
att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro 
i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och 
betalaren.

VILLKOR FÖR BETALNING VIA AUTOGIRO 
GÄLLER FRÅN DEN 1 AUGUSTI 2010 

skickas till:

Kundservice 
c/o If, M30
Svarspost
Kundnummer 20190430  
110 00 Stockholm

Telefonnummer betalservice: 08- 541 707 00
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