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Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro, Företagsbetalda försäkringar som står på nästa sida.

Ange antingen bankgironummer eller bankkontonummer

Uppsägning av autogiro

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro, Privatbetalda försäkringar som står på nästa sida. 
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

*Clearingnumret är det fyrasiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget.  
Swedbank har ibland fem siffror. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). 
Endast lönekonton och övriga transaktionskonton kan användas. 
Autogiro medges inte för konton i Nordea, då ska istället vanlig premiehämtning ske.    
 
** OBS! Kontoinnehavaren och försäkringstagaren måste vara samma person.

Uppsägning av autogiro

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), 516401-8508 
105 71 Stockholm

Blad 1 (2)

*Clearingnumret är det fyrasiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget.  
Swedbank har ibland fem siffror. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000).  
Endast transaktionskonton kan användas. 
Autogiro medges inte för konton i Nordea, då ska istället vanlig premiehämtning ske. 
 
** Betalaren måste även vara registrerad som premiebetalare på ramavtalet/försäkringen

Grupplivförsäkring kan inte betalas via autogiro
Betalningsmottagare

Vid uppsägning av autogiro behöver  
endast betalarens organisations-/ 
personnummer och underskrift ifyllas.

Ramavtalsnummer/Försäkringsnummer

Betalarens organisations-/personnr**

Betalarens namn

Kontoinnehavarens personnummer**

Betalarens underskrift (behörig firmatecknare)

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, siffror + kontonummer) *

Ort och datum

Medgivande privatbetalda försäkringar, Betalare

Bankkonto (clearingnummer,  
siffror + kontonummer) *

Postnummer och ort

Autogiroanmälan, medgivande

Medgivande företagsbetalda försäkringar, Betalare

Vid uppsägning av autogiro behöver
endast kontoinnehavarens person- 
nummer och underskrift ifyllas.

Försäkringsnummer

Efternamn, tilltalsnamn

Utdelningsadress

Kontoinnehavarens bank

Postnummer och ort

Betalarens bank

Betalarens bankgironummer

Ort och datum

Underskrift (obligatorisk uppgift)

Utdelningsadress

Till Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm eller något av Nordeas kontor f v b till Nordea Liv & Pension. 

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)  Orgnr 516401-8508 
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm  
Telefon 0771-470 470  www.nordealivochpension.se

Belopp
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Undertecknat företag ("Betalaren") medger härmed, att uttag får 
göras från det bankkonto som är anslutet till angivna bankgiro- 
nummer, på begäran av nämnda Betalningsmottagare för över- 
föring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande 
banken är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag 
eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag. 
 
Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottaga- 
ren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran åter- 
betalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli 
belastat Betalarens bankkonto. 
 
Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med 
Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot 
senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på 
kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betal- 
ningarna inte blir utförda. Om betalningarna ändå görs har Beta- 
larens Bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var 
tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

  
Insättning på Betalningsmottagarens konto görs samma dag som 
dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid drag- 
ningstidpunkten men medel senare inflyter kan - efter överens- 
kommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank - över- 
föring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning 
att beloppet då finns tillgängligt. 
  
Betalarens Bank äger avsluta Autogiroanslutning till bankkonto 
som enligt bankers bedömande på grund av upprepade övertras- 
seringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. 
Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogirorutinen för banker- 
nas räkning.   
  
Medgivandet gäller tills vidare. Medgivande upphör senast fem 
(5) arbetsdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om Betala- 
ren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt medde- 
lande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirot.

Villkor för medgivande till betalning via
Autogiro

Medgivande till betalning via Autogiro, Företagsbetalda försäkringar

Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt 
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 kontoföran- 
de banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontofö- 
rande 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             
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 tillräckligt stort belopp finns på kontot för 
betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för 
betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytter- 
ligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får 
omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök 
lämnas av betalningsmottagaren.   

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                   
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla med- 
givandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank 
eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem var- 
dagar efter att 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 (30) dagar efter det att konto- 
förande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. 
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att 
omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om beta- 
laren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehåll- 
ning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser 
avslutats. 

  

*Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Medgivande till betalning via Autogiro, Privatbetalda försäkringar

Till Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm eller något av Nordeas kontor f v b till Nordea Liv & Pension. 
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)  Orgnr 516401-8508 
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm  
Telefon 0771-470 470  www.nordealivochpension.se
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Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro, Företagsbetalda försäkringar som står på nästa sida.
Ange antingen bankgironummer eller bankkontonummer
Uppsägning av autogiro
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro, Privatbetalda försäkringar som står på nästa sida. 
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.
*Clearingnumret är det fyrasiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. 
Swedbank har ibland fem siffror. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). 
Endast lönekonton och övriga transaktionskonton kan användas.
Autogiro medges inte för konton i Nordea, då ska istället vanlig premiehämtning ske.   

** OBS! Kontoinnehavaren och försäkringstagaren måste vara samma person.
Uppsägning av autogiro
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), 516401-8508
105 71 Stockholm
Blad 1 (2)
*Clearingnumret är det fyrasiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. 
Swedbank har ibland fem siffror. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). 
Endast transaktionskonton kan användas.
Autogiro medges inte för konton i Nordea, då ska istället vanlig premiehämtning ske.

** Betalaren måste även vara registrerad som premiebetalare på ramavtalet/försäkringen
Grupplivförsäkring kan inte betalas via autogiro
Betalningsmottagare
Vid uppsägning av autogiro behöver 
endast betalarens organisations-/
personnummer och underskrift ifyllas.
Ramavtalsnummer/Försäkringsnummer
Betalarens organisations-/personnr**
Betalarens namn
Kontoinnehavarens personnummer**
Betalarens underskrift (behörig firmatecknare)
Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, siffror + kontonummer) *
Ort och datum
Medgivande privatbetalda försäkringar, Betalare
Bankkonto (clearingnummer, 
siffror + kontonummer) *
Postnummer och ort
Autogiroanmälan, medgivande
Medgivande företagsbetalda försäkringar, Betalare
Vid uppsägning av autogiro behöver endast kontoinnehavarens person- nummer och underskrift ifyllas.
Försäkringsnummer
Efternamn, tilltalsnamn
Utdelningsadress
Kontoinnehavarens bank
Postnummer och ort
Betalarens bank
Betalarens bankgironummer
Ort och datum
Underskrift (obligatorisk uppgift)
Utdelningsadress
Till Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm eller något av Nordeas kontor f v b till Nordea Liv & Pension. 
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)          Orgnr 516401-8508
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm 
Telefon 0771-470 470  www.nordealivochpension.se
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Central
instans
blad
C

Blad 2 (2)

Undertecknat företag ("Betalaren") medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto som är anslutet till angivna bankgiro- nummer, på begäran av nämnda Betalningsmottagare för över- föring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag.

Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottaga- ren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran åter- betalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat Betalarens bankkonto.

Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betal- ningarna inte blir utförda. Om betalningarna ändå görs har Beta- larens Bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.
 
Insättning på Betalningsmottagarens konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid drag- ningstidpunkten men medel senare inflyter kan - efter överens- kommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank - över- föring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning att beloppet då finns tillgängligt.
 
Betalarens Bank äger avsluta Autogiroanslutning till bankkonto som enligt bankers bedömande på grund av upprepade övertras- seringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogirorutinen för banker- nas räkning.  
 
Medgivandet gäller tills vidare. Medgivande upphör senast fem (5) arbetsdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om Betala- ren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt medde- lande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirot.
Villkor för medgivande till betalning via
Autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro, Företagsbetalda försäkringar
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt 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 kontoföran- de banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontofö- rande 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             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 tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytter- ligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.  
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                   Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla med- givandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem var- dagar efter att 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 (30) dagar efter det att konto- förande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om beta- laren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehåll- ning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.
 
*Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Medgivande till betalning via Autogiro, Privatbetalda försäkringar
Till Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm eller något av Nordeas kontor f v b till Nordea Liv & Pension. 
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)          Orgnr 516401-8508
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm 
Telefon 0771-470 470  www.nordealivochpension.se
2018-02-01 P010 Poststationsbyte från G2410 till M4440. AP
2017-09-05 P006 Byte av telefonnummner till 0771-470 470. AP
2013-12-04 P005 Ändringar under Medgivande privatbetalda ....   /LL
2010-05-03 P004 FöreningsSparbanken utbytt till Swedbank.  LL
2008-04-16 P003 Uppdrag 2006-000322, ändrat i blocket "Betalningsmottagare"; ny blankettfot/Karl 
2005-11-21 P002  Uppdrag 2005-000263/Tina
2005-05-17 P001  Uppdrag 2005-000263/Karl
Maria Hallerström
2005-05-17
Nordea Liv & Pension
Karl Ekman
Autogiroanmälan - Medgivande
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