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För medlemmar i 
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BETALNINGSMOTTAGARE: 

Marks Golfklubb  

Bankgironr 178-8959 

Org-nummer 865000-1749

 

Marks Golfklubb erbjuder medlemmar betalning av årsavgift till klubben via Autogiro fr o m 2014, 
som alternativ till direkt betalning vid ett tillfälle. Uppdelning av årsavgiften sker på 12 månader och 
löper från januari till december. En administrativ avgift om 10kr per uttag tillkommer. 

 
Medgivande till betalning via Autogiro  

Jag, nedan nämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt 
angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för 
betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda 
uttag.Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. 
Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. 
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i 
kontoförande bank eller till konto i annan bank.  
  
För uttag gäller dessutom följande:  
  
Godkännande/information i förväg  
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på  
förfallodagen  
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande 
om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller  
- om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av 
vara eller tjänst  
  
Täckning måste finnas på kontot  
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för 
betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för 
betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare  
uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst 
en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av 
betalningsmottagaren.  
  
Stopp av uttag  
Betalaren kan stoppa  
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren  
senast två vardagar före förfallodagen eller  
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken  
senast två vardagar före förfallodagen.  
  

Medgivandets giltighetstid, återkallelse  
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla  
medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande  
bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem  
vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller  
betalningsmottagaren tillhanda.  
  
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att  
avsluta anslutningen till Autogiro  
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta  
anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande  
bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom.  
Kontoförande bank och 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 avslutats.  
 
Förbindelse för årsavgift  
Vid anslutning till Autogiro förbinder sig betalaren att fullgöra  
betalning till dess hela årsavgiften  för respektive kalenderår är tillfullo 
betald. Detta avtal löper tills vidare och förbindelse att fullgöra 
betalning av hel årsavgift träder i kraft årligen per 1 mars. Förbindelsen 
gäller också för andra personer som betalaren betalar för. 
Årsavgiften fastställs inför varje år vid Marks Golfklubbs höstårsmöte, 
och avisering av eventuellt förändrad årsavgift sker senast 15 jan. 
 
Förändring av medlemsform  
Sänkt (billigare) medlemsform eller utträde ur klubben kan begäras hos 
klubbens kansli senast 1 mars. Eventuella redan dragna avgifter kan i 
dessa fall tyvärr ej återbetalas. 
Höjd (dyrare) medlemsform eller start för uttag via Autogiro (tex för 
nya medlemmar) kan begäras hos klubben när som helst under året. 
Passerade månaders avgifter dras då vid första uttaget. 

 

 


