Avtal om autogiro
Soo Shim Taekwondo och Hapkido klubb (nedan Soo Shim) erbjuder sina
medlemmar att betala kurs-/träningsavgift månadsvis genom medgivande av Soo
Shim Autogiro (AG). Detta dokument definierar de allmänna samt specifika villkor
som gäller för betalning via autogiro hos Soo Shim.
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 (till
exempel 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 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
betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton,
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 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
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har
betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte

blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på
begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren
senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren
stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett
enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras
av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
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.

Soo Shim Autogiro (AG)
Specifika villkor gällande autogiro hos Soo Shim.

Medgivande till betalning via Soo Shim
Autogiro (AG) innebär att:
Betalaren medger att uttag (dragning) får göras från det angivna bankkontot på
begäran av betalningsmottagaren för betalning av träningsavgifter via AG.

Betalningsmottagaren har rätt att begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
även för andra kostnader/ avgifter efter skriftlig överenskommelse med betalaren.
Information om bankkontonummer
Om betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs vänder han/hon sig till
den kontoförande banken som ska hantera detta. Kontonummer är en angelägenhet
mellan kontoinnehavare och bank.

Minimiålder vid betalning via Autogiro
Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Soo Shim Taekwondo och
Hapkido Klubb är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar
medlemskontakt samt betalningsansvar för dennes räkning.

Att sätta igång Soo Shim Autogiro (AG)
1. Betalaren köper sitt medlemskap via sooshim.gymsystem.se och signerar
autogiromedgivandet med (mobilt) BankID. Alternativt fyller betalaren i och
skriver under blanketten Medgivande för Soo Shim Autogiro (AG), som kan
fås i receptionen eller via e-post från ekonomi@sooshim.se.
2. Den första AG-dragningen betalas alltid i samband med tecknande av Soo
Shim Autogiro. Observera att Soo Shim inte återbetalar betalade avgifter. En
begäran om faktura istället för betalning i kassan räknas juridiskt som ett
godkännande av en avgift som inte återbetalas.
3. Betalaren är skyldig att godkänna Soo Shim som betalningsmottagare om
banken ber om godkännandet.

Påminnelseavgift om täckning på
kontot saknas på förfallodagen
Betalaren ser till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på
förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får
betalningsmottagaren göra ytterligare uttagningsförsök under de kommande
vardagarna som får innefatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök
lämnas av betalningsmottagaren. Om täckning saknas på förfallodagen tillkommer
50kr i påminnelseavgift.

Giltighetstid och uppsägning
Dragningarna/uttag från kontot sker den 27:e varje månad. Uppsägning sker
skriftligen via mail till ekonomi@sooshim.se eller brev till Soo Shim. Avslut via

gymsystem? Giltighetstiden (Bindningstiden) för medgivandet gäller först i 6
respektive 12 månader från startdatumet av träningen. Om betalaren vill avsluta
medgivandet efter månad 6 respektive 12 måste uppsägningen ske senast den 15:e i
månad 6 respektive 12. Medgivandet förlängs automatiskt med 2 månader i taget.
Uppsägning av det löpande medgivandet måste ske senast den 15.e med 2 månaders
varsel. Medlem kan inom de kontant förskottsbetalade dagarna från avtalsdatum
ångra sitt medlemskap (maximalt 30 dagar) och bindningstiden avbryts.
Förskottsbetalning återbetalas ej.
Soo Shim kan och kommer endast vid extremt speciella skäl att frångå eventuell
bindningstid för autogiro. Läkarintyg och liknande ska då tillsammans med en
skriftlig noggrann redogörelse skickas till Soo Shim:s styrelse som i sin tur har
mandat att ”frysa” eller avbryta ett autogirokontrakt med kunden.

Priser och prisändringar
Priset för de olika abonnemangsavtalen är alltid det som anges i Soo Shim High
Performance Centers för var tid gällande prislista. Träningsabonnemang via autogiro
är skyddade mot prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt,
under hela den obligatoriska 6 alternativt 12 månaders bindningsperioden. Efter
denna period har betalningsmottagaren rätt att justera priset utifrån var tid gällande
prislista. Vid prisjustering måste denna aviseras till betalaren minst 60 dagar i
förväg.

Medgivande till betalning via Autogiro
Genom godkännande av dessa villkor (via BankID eller fysisk underskrift) godkänner
betalaren att Soo Shim enligt ovan har rätt att dra tränings/medlemsavgift för
angiven Soo Shim medlem/medlemmar. Betalaren bekräftar också att denna har
tagit del av, förstått och godkänt de separat delgivna villkoren för Soo Shim Autogiro.
Genom signering av medgivande (via BankID eller fysiskt) medger Undertecknad
(”betalaren”), att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av
betalaren senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till angivet
bankgironummer, 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.

