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VILLKOR FÖR ATT BETALA DITT TRÄNINGSKORT VIA AUTOGIRO  
 
 
Allmänt 
Du har möjlighet att betala ditt träningskort med månadsinbetalningar via autogiro. 
Den som tecknar avtal om medgivande till betalning via autogiro måste vara minst 18 år och ha ett 
eget bankkonto. Är du under 18 måste en målsman skriva under avtalen 
 
Avtalstid 
Kort med bindningstid 
Ett autogiroavtal med bindningstid kvar måste sägas upp senast 30 dagar innan avtalstidens utgång 
och kommer då att upphöra att gälla från och med den sista i den månad då avtalet går ut. Ett avtal 
som inte sägs upp fortsätter att löpa utan bindningstid. 
Uppsägningstid: 
Medlems uppsägning av löpande autogirobetalningar kan ske först efter bindningstiden löpt ut. 
Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Uppsägningen görs 
endast via mail. (info@campusgymmet.se) 
 
Kort utan bindningstid 
Ett autogiroavtal utan bindningstid är fritt att avslutas. Uppsägning måste dock ske senast 30 dagar 
innan kortet ska sluta att gälla. Vid uppsägning av autogiro måste uppsägningen vara Campusgymmet 
till handa per den sista i månaden om kortet ska sluta att gälla till nästkommande månadsskifte. 
 
Uppsägning av autogiro innan avtalstidens slut 
Om Kortinnehavaren ensidigt avslutar sin giroöverföring via sin bank är detta att betrakta som ett 
avtalsbrott och innebär ett byte av betalningsform. Kortinnehavaren är skyldig att betala avgiften för 
den kvarvarande avtalstiden som Medlemmen minst förbundit sig till i avtalet med Campusgymmet. 
Kortavgiften för hela den kvarvarande perioden är omedelbart förfallen till betalning. Kortet får 
emellertid inte användas under den kvarvarande avtalstiden förrän hela det kvarstående beloppet, 
samt administrativ avgift, kommit Campusgymmet tillhanda 
 
Frysning ( ska göras skriftligt)  
Träningskort med autogiro som betalningsalternativ kan frysas vid ett tillfälle i max 90 dagar.  
Frysningen kostar 100 kr att göra. Månadsbetalningarna fortlöper under avtalad period.  
Därefter förlängs kortet med antal frysta dagar utan betalning. 
Mot uppvisande av läkarintyg, där läkaren avråder från träning, fryser vi kortet under sjukperioden 
och förlänger utan att ta ut en avgift. 
 
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 förfallodagar. 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.    
 
Täckning måste finnas på kontot 
Om vi inte lyckas dra pengarna från ditt konto skapas en skuld på beloppet och ditt kort spärras för 
träning till dess att skulden är betald – vi skickar faktura, påminnelseavgift 50 kr tillkommer. 
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Upprepas problemen med att dra pengarna från ditt konto kommer vi att stänga möjligheten för dig 
att betala med autogiro i framtiden och du får betala kontant för ditt träningskort. 
Din autogiroskuld kan komma att lämnas till inkasso. 
 
Medgivandets giltighetstid, återkallelse  
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att 
kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. 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 förfallodagen vid den tidpunkt som anges av 
betaltjänstleverantören. 
 
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör 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. 
 
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. 
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Förtydligande: Vänligen observera att   
du kan säga upp tjänsten autogiro innan tolv månader har gått (från startdatum) men att du då 
blir skyldig att slutbetala ditt träningskort för de månader som återstår till dess att tolv månader 
har gått   /Campusgymmet 
__________________________________________________________________________________________ 
AUTOGIROANMÄLAN – MEDGIVANDE   Tag med ifylld medgivandeblankett vid ditt köp
          (utskrift) 
 
 
denna rad fylls i av Campusgymmet personal   
 
Medlemsnummer:________________Korttyp:___________________________ 
 
 
 
För- och efternamn:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Gatuadress:____________________________________________________________ 
 
 
 
Postnummer och ort:_____________________________________________________  
 
 
 
Telefon bost:___________________________ Mobiltelefon:______________________ _ 
 
 
 
Personnummer:_________________________  -  _________________   (Obs! Kontohavarens 
personnummer) 
 
 
 
Kontoförande bank och ort:__________________________________________________  
 
 
 
Clearingnummer och kontonummer:________________________________________ 
 
 
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för köp via autogiro, enligt sida 1-3 
 
 
Ort och datum:________________________________________________ 
 
 
Underskrift:__________________________________________________ (Obs! Kontohavarens underskrift) 
 
 
 


