
Du hittar oss i hjärtat av Campus!

Autogirobetalning 
 
1.1 Allmänt
Du har möjlighet att betala ditt träningskort med månadsinbetalningar via autogiro. Det gäller för årskort : allkort resp gymkort (ej dagkort). 
Den som tecknar avtal om medgivande till betalning via autogiro måste vara minst 18 år och ha ett eget bankkonto.
 
1.2 Du förbinder dig att betala varje månad i 12 månader, 
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.

1.3 Uppsägning av autogiro innan avtalstidens slut
Om medlemmen ensidigt avslutar sin giroöverföring är medlemmen ändå skyldig att betala träningskort-avgiften för den kvarvarande avtalstiden som medlemmen minst 
förbundit sig med i avtalet med Campusgymmet. Träningskortavgiften för den kvarvarande avtalstiden är omedelbart förfallen till 
betalning. Kortet får emellertid inte användas under den kvarvarande avtalstiden om inte hela den kvarstående kortavgiften betalats. Förtydligande: Vänligen 
observera att du kan säga upp tjänsten auto-giro 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.

1.4 Frysning ska göras skriftligt
Yräningskort 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 sjuk-perioden och förlänger utan att ta ut en avgift.

1.5 Vid köp med autogiro den 1-15:e i månaden
Betalas kvarvarande dagar i inköpsmånaden kontant eller med betalkort (dvs månadsavgift / 30 (dagar i en månad) x kvarvarande dagar). 
Första dragningen görs ca den 28:e i inköpsmånaden och sedan varje månad i förskott för kommande månad (12 dragningar).Den sista dragningen blir för det antal dagar 
du har kvar i din sista träningsmånad.6.6 Vid köp med autogiro den 16-31:a i månadenBetalas kvarvarande dagar i inköpsmånaden och näst-kommande månad kontant 
eller med betalkort(dvs månadsavgift / 30 (dagar i en månad) x kvar-varande dagar). Första dragningen görs ca den 
28:e månaden efter kortköpet och sedan varje månad i förskott för kommande månad (11 dragningar). Den sista dragningen blir för det antal dagar du har kvar i din sista 
träningsmånad.

1.7 Övrigt
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.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.

1.8 Autogiro beskrivning
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 meddela betalaren i förväg om begärda uttag. 
Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänst-leverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin 
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänst-leverantören eller till konto hos annan betaltjänst-
leverantör.

6.9 Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. 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 under-tecknandet av 
detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betal-ningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.


