
  KEAB´s exemplar 
MEDGIVANDE 

Betalning genom autogiro 
 
     
 

  
 
 
 

 
 
 
Du önskar att få betala via autogiro, fyll i bifogad blankett och returnera det ena exemplaret till oss. 
Villkoren finner du på baksidan. 
 
Nyhet! Se begäran om ändrad förfallodag nedan. 
 
 
Betalningsmottagare 
Namn 
Karlshamn Energi AB 

Org.nr 
55 62 23- 88 49 

Telefon 
0454 – 818 10 

Adress 
Box 174 

Bankgironummer 
856-7570 

Fax 
0454 – 893 30 

Postnr och ort 
374 23  KARLSHAMN 

Kundnummer 
51766 - 4 

E-mail 
info@karlshamnenergi.se 

 

 
Begäran om ändrad förfallodag 
Undertecknad vill att Karlshamn Energi AB i samband med nästföljande fakturering och fortsättningsvis, 
anger den sista vardagen i månaden som förfallodag, även om det innebär att det är mindre än 30 dagar 
från avsänd faktura till förfallodag. 
Begäran innebär även att, om betalning inte sker i rätt tid, så har Karlshamn Energi AB rätt att fordra ränta 
enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodag. 
Begäran ersätter nuvarande skrivning i allmänna avtalsvillkor. 
Begäran omfattar samtliga fakturor på angivet kundnummer. 
 
Betalare 
Namn 
 
 

Kundnr 
 
 

Telefon Personnummer 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 
 
  

Överföring ska ske från angivet konto 
(välj ett av dessa tre) 

 Plusgirokonto 

Plusgirokontonummer 

 
Personkonto 

Personkontonummer 

Clearingsnummer Bankkontonummer  
 Bankkonto 

Kontoförande bank Ort 

 
Underskrift 
Ort och datum Betalarens underskrift 



   
Villkor för medgivande genom autogiro 
 
Undertecknad betalare medger härmed att uttag får göras från det angivna kontot på begäran av 
betalningsmottagare för överföring till denne. Autogirot är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda 
uttag. Uttag redovisas på kontoutdrag. 
Undertecknad betalare förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före 
förfallodagen. Uttag får göras tidigast på förfallodagen. Betalningsmottagaren är skyldig att i god tid före 
uttaget underrätta betalaren om betalningens belopp och förfallodag. 
Betalningsmottagaren skall vid anfordran återbetala belopp som felaktigt överförts från betalarens konto. Om 
betalaren inte medger ett visst uttag skall betalningsmottagaren underrättas senast tredje bankdagen före 
förfallodagen. Detta medgivande gäller tillsvidare, och upphör fem dagar efter det att det återkallats hos 
betalningsmottagaren. 
 
Ändrad förfallodag 
Vår fakturering är anpassad efter den elmätningsreform som enligt lag skall vara genomförd till 1 juli 2009 
(avräkning efter verklig förbrukning per månad). Detta innebär att fakturan skickas några dagar efter 
månadsskiftet och förfaller 30 dagar därefter (den 7:e – 12:e) enligt nuvarande allmänna avtalsvillkor. En del 
kunder (framförallt autogirokunder) har framfört önskemål om att vi skall ange den sista vardagen i månaden 
som förfallodag, även om detta innebär att det inte är 30 dagar från avsänd faktura till förfallodagen. 



  Kundens exemplar  
MEDGIVANDE 

Betalning genom autogiro 
 
     
 

  
 
 
 

 
 
 
Du önskar att få betala via autogiro, fyll i bifogad blankett och returnera det ena exemplaret till oss. 
Villkoren finner du på baksidan. 
 
Nyhet! Se begäran om ändrad förfallodag nedan. 
 
 
Betalningsmottagare 
Namn 
Karlshamn Energi AB 

Org.nr 
55 62 23- 88 49 

Telefon 
0454 – 818 10 

Adress 
Box 174 

Bankgironummer 
856-7570 

Fax 
0454 – 893 30 

Postnr och ort 
374 23  KARLSHAMN 

Kundnummer 
51766 - 4 

E-mail 
info@karlshamnenergi.se 

 

 
Begäran om ändrad förfallodag 
Undertecknad vill att Karlshamn Energi AB i samband med nästföljande fakturering och fortsättningsvis, 
anger den sista vardagen i månaden som förfallodag, även om det innebär att det är mindre än 30 dagar 
från avsänd faktura till förfallodag. 
Begäran innebär även att, om betalning inte sker i rätt tid, så har Karlshamn Energi AB rätt att fordra ränta 
enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodag. 
Begäran ersätter nuvarande skrivning i allmänna avtalsvillkor. 
Begäran omfattar samtliga fakturor på angivet kundnummer. 
 
Betalare 
Namn 
 
 

Kundnr 
 
 

Telefon Personnummer 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 
 
  

Överföring ska ske från angivet konto 
(välj ett av dessa tre) 

 Plusgirokonto 

Plusgirokontonummer 

 
Personkonto 

Personkontonummer 

Clearingsnummer Bankkontonummer  
 Bankkonto 

Kontoförande bank Ort 

 
Underskrift 
Ort och datum Betalarens underskrift 



   
Villkor för medgivande genom autogiro 
 
Undertecknad betalare medger härmed att uttag får göras från det angivna kontot på begäran av 
betalningsmottagare för överföring till denne. Autogirot är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda 
uttag. Uttag redovisas på kontoutdrag. 
Undertecknad betalare förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före 
förfallodagen. Uttag får göras tidigast på förfallodagen. Betalningsmottagaren är skyldig att i god tid före 
uttaget underrätta betalaren om betalningens belopp och förfallodag. 
Betalningsmottagaren skall vid anfordran återbetala belopp som felaktigt överförts från betalarens konto. Om 
betalaren inte medger ett visst uttag skall betalningsmottagaren underrättas senast tredje bankdagen före 
förfallodagen. Detta medgivande gäller tillsvidare, och upphör fem dagar efter det att det återkallats hos 
betalningsmottagaren. 
 
Ändrad förfallodag 
Vår fakturering är anpassad efter den elmätningsreform som enligt lag skall vara genomförd till 1 juli 2009 
(avräkning efter verklig förbrukning per månad). Detta innebär att fakturan skickas några dagar efter 
månadsskiftet och förfaller 30 dagar därefter (den 7:e – 12:e) enligt nuvarande allmänna avtalsvillkor. En del 
kunder (framförallt autogirokunder) har framfört önskemål om att vi skall ange den sista vardagen i månaden 
som förfallodag, även om detta innebär att det inte är 30 dagar från avsänd faktura till förfallodagen. 
 


