AUTOGIROAVTAL

Täckning måste finnas på kontot
Medgivande till betalning via Autogiro
Om täckning saknas för det aviserade beloppet på förfallodagen har
Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad, medger att
J.K.Fitness rätt att vid påföljande dragning göra en dubbel dragning
betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av
eller utsända påminnelse och inkassokrav gällande det utestående
angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag
"förfallodagen" via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling beloppet. För varje misslyckad dragning på angivet konto har
J.K.Fitness rätt att påföra förseningsavgift.
av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av
Uppsägning
betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen Önskar någondera parten säga upp detta avtal är uppsägningstiden 2
BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för månader från och med den sista dagen i var månad. Uppsägningen
denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, ska ske skriftligt och undertecknas. Betalningsmottagaren har dock
rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens
betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning
betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få
på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.
tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta
Förseningsavgifter samt ränta läggs på det utestående beloppet.
betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om
behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas Indexering J.K.Fitness förbehåller sig rätten att på årlig basis justera
priserna för autogiroavtal. Justering av pris kan ske tidigast 12
i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att månader efter att ett eller utsända påminnelse och inkassokrav
gällande det utestående autogiroavtal undertecknats.
tjänsten i sin helhet avslutas.
Betalningsperiod
Avgift för medlemskap hos J.K.Fitness erläggs 1 månad i förskott.
Autogirodragningen sker den 28:e i varje månad. Om datumet
infaller en lördag/helgdag flyttas transaktionen automatiskt tillbaka
till fredagen innan.
Tillsvidare
Medgivandet gäller tills vidare. Alla autogiro löper på tillsvidare efter
bindningstiden med 2 månaders uppsägningstid.
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