Autogiro
- för enklare betalning

Använd autogiro för enklare betalning
Autogiro är en enkel och kostnadsfri tjänst du kan
använda för att betala dina fakturor automatiskt.
Du ansöker om autogiro genom att fylla i blanketten
på sista sidan.
Hur fungerar autogiro?
Med autogiro dras pengar automatiskt från ditt
bankkonto den dag som fakturan senast ska betalas.
Du behöver bara se till att du har pengar på kontot på
förfallodagen.
I god tid innan förfallodatumet får du en
fakturaspecifikation. På den står det vilket datum
pengarna dras, vilken summa som dras och vilka resor
som du betalar för.
Hur länge har jag autogiro?
Autogirot gäller tills vidare, så länge ditt konto inte
avslutas. Kontakta din bank om du vill stoppa enstaka
betalningar eller avsluta autogirot.
Kan någon annan betala mina fakturor?
Du kan godkänna att någon annan får betala dina
fakturor. Tänk på att den som betalar får
specifikationen på fakturan. Där står det mellan vilka
adresser, vilka dagar och tider du har rest. För att
ansöka om att någon annan ska betala fyller du och
den som ska betala i ansökan på sista sidan.

Vad händer om jag inte har pengar på kontot?
Om det saknas pengar på kontot på förfallodagen
gör vi ytterligare ett försök. Du är själv ansvarig för
att det finns pengar på ditt konto på rätt dag.
Färdtjänsten har rätt att avsluta ditt autogiro.
Om det skulle hända meddelar vi dig i förväg.
Autogirot kan avslutas om
• det saknas pengar på kontot vid upprepade tillfällen
• kontot du har anmält avslutas.

Kan jag få fakturaspecifikationen digitalt?
Du kan ha både autogiro och e-faktura. Då får du
dina fakturaspecifikationer till internetbanken, och
betalningen görs automatiskt.
Ansök om e-faktura i din internetbank. Du kan läsa
mer på fardtjansten.sll.se/betalning.
Har du frågor?
Ring till kundservice för färdtjänst och sjukresor på
telefonnummer 08-720 80 80.
Du kan även använda formuläret som finns på
fardtjansten.sll.se/kundservice.

Så här ansöker du om autogiro
Fyll i blanketten på sista sidan och skicka
den till:
Färdtjänsten
Box 30103
104 25 Stockholm

Hur fyller jag i blanketten?
Betalare
H fyller du i vilket kontonummer som
Här
pengarna ska dras från och uppgifter om
den som äger kontot. Kontoägaren ska
skriva under den här delen.
Godkännande av annan betalare
Fyll i den här delen när någon annan än
resenären själv äger kontot som pengarna
ska dras från.
Fyll även i denna om någon annan än
resenärens betalningsansvarige äger
kontot, till exempel om resenären är ett
barn.

Vi skyddar dina personuppgifter
På fardtjansten.sll.se/personuppgifter kan
du läsa om hur vi behandlar dina
personuppgifter.

Ansökan om betalning med autogiro
Betalningsmottagaren
Färdtjänstverksamheten
c/o Trafikförvaltningen
SLL, 105
Region
Stockholm Färdtjänst
c/o Trafikförvaltningen,
1057373Stockholm
Stockholm.
Bankgironummer 576-5565, Organisationsnummer 232100-0016.

Betalare
Fyll i uppgifter till den som ska betala fakturorna och det konto
som pengarna ska dras från.

Betalarens förnamn och efternamn Betalarens personnummer
ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Bank

Bankkonto (clearingnr + kontonr)

Jag godkänner att Färdtjänsten gör uttag från mitt konto när jag har en
färdtjänstfaktura att betala. Pengarna dras på fakturans förfallodatum.
Datum

Betalarens underskrift

----------------------------------------------------------------------------------------------------Godkännande av annan betalare
Fyll i denna del när du som resenär godkänner att någon annan
betalar dina fakturor. Det behövs då den som betalar får dina
fakturaspecifikationer.

Resenärens förnamn och efternamn Resenärens personnummer
ÅÅÅÅMMDD-XXXX
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Jag godkänner att mina fakturaspecifikationer skickas till betalaren.
Datum

Resenärens underskrift
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