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1. Allmänt  
Följande villkor gäller för medlemskap och träning på 
Puls & Tränings gym (hädanefter benämnt ”P&T”). 
Omfattningen av P&Ts olika former av medlemskap 
och avgifter för dessa, framgår av P&Ts vid var tid 
gällande prislista och beskrivning av utbudet av sina 
tjänster. Dessa villkor gäller tillsvidare och ersätter alla 
tidigare P&T medlemsvillkor. P&T förbehåller sig 
rätten att ändra dessa allmänna villkor samt att utföra 
prisändringar. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast 
30 dagar efter det att P&T meddelat om ändringen 
enligt punkten 2.4 i dessa villkor. Ändring av avgift för 
medlemskap görs dock först efter utgången av 
innevarande bindningstid.  
 
2. Medlemskap  
Definitionen av medlemskap är att du har ett aktivt 
träningsavtal. Medlemskapet gäller från det datum då du 
tecknar träningsavtalet. Avtal om personlig träning 
tecknas som ett tillägg till träningsavtalet. Avtalet är 
bindande när du och P&T har godkänt villkoren digitalt 
eller skriftligt. Vid webbregistrering är avtalet bindande 
från att P&T skickat ut bekräftelse på medlemskapet till 
den angivna e-postadressen.  
 
Du förbinder dig att betala träningsavgiften enligt den 
bindningstid och uppsägningstid som framgår av 
träningsavtalet. P&T följer lagen om distansavtal och 
avtal utanför affärslokaler (2005:59) med 14 dagars 
ångerrätt vid e-handel inom Sverige. Om du ångrar ditt 
köp ber vi dig snarast kontakta gymmets kundservice 
innan ångerfristen löper ut. Det går också bra att 
använda standardformuläret för utövande av 
ångerrätten som du hittar på www.konsumentverket.se. 
 
Tiden räknas från dagen du tecknade medlemskap. På 
www.pulsochtraning.se hittar du kontaktuppgifter för 
respektive gym. Vi gör en återbetalning till dig efter att 
du meddelat oss att du vill ångra ditt köp.  
 
Medlemskapet är personligt och kan inte lånas ut till 
annan person. En inträdesavgift ska betalas för varje 
ingånget medlemskap. Inträdesavgiften är en 
engångskostnad vid aktivt löpande medlemskap. 
Medlemskap som tecknas på plats på gymmet omfattas 
inte av ångerrätten. Vid varje nytecknande av avtal 
tillkommer inträdesavgift, detta gäller även dig som 
tidigare varit medlem.  
 
2.1 Ändra medlemskapet  
2.1.1 Byta avtal: Du kan ändra ditt medlemskap under 
bindningstiden till ett medlemskap med högre avgift 
och samma bindningstid eller längre bindningstid. Vid 
denna typ av ändring ska du betala prisskillnaden mellan 
medlemskapen. Inga andra ändringar är möjliga innan 
bindningstiden löpt ut för respektive avtal.  
 
Minimitiden för byte av avtal är 30 dagar. Kostnadsfri 
avtalsändring är begränsad till en gång per 12-
månadersperiod, vid fler byten tas en administrativ 
avgift ut om 200 kr per byte. Endast ett byte per 30 
dagar är tillåtet.  
 
2.1.2 Byta gym: Under bindningstiden har du möjlighet 
att byta till annat P&T gym. Du behåller din 
bindningstid och priset för medlemskap baseras på 
respektive gyms ordinarie prislista. Byter du till ett gym 
som har högre eller lägre månadsavgift justeras 
autogirot. Har du betalt via faktura debiteras 
mellanskillnaden eller förlängs medlemskapet 
motsvarade prisskillnaden. Kostnadsfritt byte till annat 
P&T gym är begränsat till en gång per 12-
månadersperiod, vid fler byten tas en administrativ 
avgift ut om 200 kr per byte. Endast ett byte per 30 
dagar är tillåtet.  
 
2.1.3 Överlåta avtal: Endast medlemskap med 
kvarvarande bindningstid kan överlåtas till person som 
vid tidpunkten för överlåtandet inte är medlem. Denne 
behöver uppfylla och styrka kraven för avtalet som 
övertas. Har avtalet betalats via faktura sker den 
ekonomiska överenskommelsen mellan medlemmarna. 
Vid överlåtelse av medlemskap på autogiro avslutas 
autogirot för den medlem som överlåter och ett nytt 
autogiromedgivande skapas för den nya medlemmen. 
Ny inträdesavgift betalas av den som övertar 
medlemskapet. Överlåtelsen träder i kraft när den 
bekräftats av P&T. Medlemskap som är köpt via 
förmånsavtal går inte att överlåta.  
 
2.1.4 Vid förändringar av medlemskap gäller 10 dagars 
handläggningstid.  
 
 

2.2 Upphörande av medlemskap  
 
2.2.1 Autogiro: Du som betalar via autogiro och som 
vill avsluta ditt medlemskap vid bindningstidens slut ska 
säga upp medlemskapet minst två månader innan det 
löper ut. Om du inte gör det fortsätter ditt medlemskap 
att gälla tillsvidare. Efter bindningstiden är P&T fortsatt 
berättigad till betalning. Uppsägningstiden är två 
månader från det datum uppsägningen inkommer och 
bekräftats av P&T.  
 
2.2.2 Faktura: P&T gör ingen återbetalning för betald 
period såvida inte P&T brustit i sitt åtagande att 
tillhandahålla valt eller valda gym. Innan medlemskapet 
löper ut har du möjlighet att betala för ytterligare en 
träningsperiod. Om du inte gör detta avslutas 
medlemskapet per automatik.  
 
2.3 Meddelanden och information Ändringar av 
medlemskap, allmänna medlemsvillkor och 
prisjusteringar publiceras på P&Ts webbplats. Du 
ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om eventuella 
ändringar av gällande prislista samt allmänna villkor. 
Det är ditt ansvar att meddela P&T eventuella ändringar 
av uppgifter som krävs för att administrera ditt 
medlemskap som namn, adress, e-postadress, 
telefonnummer, bank och bankkonto.  
 
2.4 Uppehåll i träningen  
Om du av någon anledning inte kan träna under en 
period kan du ansöka om träningsuppehåll (frysning). 
Du har rätt till träningsuppehåll vid sjukdom, skada, 
graviditet eller studier/arbete/boende på annan ort 
samt vid militärtjänstgöring. Ansökan om 
träningsuppehåll ska innehålla relevanta intyg för att 
styrka giltig grund för uppehållet. Du betalar ingen 
träningsavgift under träningsuppehållet. 
Träningsuppehållet gäller från och med den dagen då 
P&T godkänt och bekräftat din ansökan.  
 
Seniorer som har ett senioravtal får frysa obegränsat 
antal gånger utan intyg.  
 
Minimum för träningsuppehåll är 30 dagar och som 
längst 365 dagar. Längden på önskat uppehåll ska 
styrkas av intyget. Ditt medlemskap förlängs 
motsvarande den tid som träningsuppehållet varat. Vid 
allvarlig sjukdom eller skada som ger permanenta men 
och där träning inte längre är möjlig, återbetalas 
innestående pengar. Detta ska styrkas av läkarintyg. I de 
fall man valt att betala Personlig Träning via autogiro 
fortsätter autogirodragningarna över frysperioden och 
giltighetstiden på PT-avtalet förlängs motsvarande 
frysperioden.  
 
2.5 Dödsfall  
När ett dödsfallsintyg inkommit till P&T avbryts 
medlemskapet omgående och innestående pengar 
betalas tillbaka till dödsboet.  
 
2.6 Åldersgräns för träning  
Minimiåldern för att träna på P&T är 18 år. Från det år 
minderårig fyller 14 år får medlemskap tecknas 
tillsammans med vårdnadshavare som är ansvarig för att 
minderårig följer P&Ts allmänna medlemsvillkor om 
bl.a. säkerhet och en lugn miljö. Vårdnadshavaren ska 
alltid vara med vid minderårigs träning och behöver 
därför ett aktivt medlemskap. När minderårig fyller 18 
år övergår avtalet till ett ordinarie medlemskap.  
 
2.7 Kontraktsbrott  
Om du inte betalar i enlighet med betalningsvillkoren, 
har P&T rätt att stänga av dig från P&Ts gym tills du 
har betalat. Du är skyldig att betala träningsavgifter 
under den tid som kortet är spärrat. P&T förbehåller sig 
vidare rätten att vid utebliven betalning säga upp 
medlemskapet med omedelbar verkan. Vid misstanke 
om brottslig gärning eller brott mot säkerhets- och 
ordningsreglerna, äger P&Ts personal rätt att avvisa dig 
från P&Ts gym. Ditt medlemskap kommer att avslutas 
och eventuellt överskjutande belopp återbetalas.  
 
2.8 Rabatterade avtal  
Du som tecknat avtal till rabatterat pris ska på begäran 
av P&T kunna styrka din rätt till rabatten. Du är skyldig 
att informera P&T om eventuella ändringar i 
rabattgrunden. Om en rabattgrund upphör att gälla efter 
den inledande bindningsperioden, ska pågående 
medlemskap ändras till ordinarie medlemskap.  
Då bindningstiden för ett rabatterat medlemskap löper 
ut har P&T rätt att ändra medlemskapet till ett 
ordinarie.  
 

2.9 Tilläggsavtal  
I de fallen P&T erbjuder tilläggsavtal tillsammans med 
medlemskap är det dessa lokala priser och bestämmelser 
som gäller. För att kunna teckna ett tilläggsavtal krävs 
ett aktivt träningsavtal som är giltigt på aktuellt gym.  
 
3. Säkerhets- och ordningsregler  
Våra säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda 
och hjälpa dig och andra medlemmar hos P&T, i syfte 
att undvika tillbud och skador på personer, 
träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra 
till god ordning på gymmet. Genom ditt medlemskap 
accepterar du att följa P&Ts ordningsregler;  
• Att aldrig släppa in eller ta med obehöriga personer i 
lokalen. P&T förbehåller sig rätten att debitera en avgift 
på 400 kronor om denna regel bryts. 
• Provträning tillsammans med redan befintlig medlem 
ska anmälas en dag i förväg till det aktuella gymmet.  
• Du ska värna om lokaler och maskiner samt byta om 
till lämpliga träningskläder och inomhusskor. Du 
förutsätts uppträda på ett sätt som inte stör andra 
medlemmar.  
• Du samtycker till att P&T kan använda 
trygghetskameror på gymmet för allas säkerhet.  
• P&T arbetar målinriktat för att främja en träningsmiljö 
som bidrar till träningsglädje. När en medlem avsevärt 
och drastiskt förändrar sin livsstil, tränar maniskt 
och/eller på annat sätt missbrukar träning, ser vi det 
som vårt ansvar att påtala detta och eventuellt ompröva 
medlemskapet om det innebär en risk för medlemmens 
hälsa.  
• P&T tar tydligt avstånd från doping. 
Användning/försäljning av preparat listade på RF:s 
dopinglista över förbjudna preparat och 
prestationshöjande medel, är förbjudet på P&Ts gym. 
Det leder till omedelbar uteslutning som medlem från 
P&T och eventuellt överskjutande belopp återbetalas. 
P&T förbehåller sig rätten att oanmält genomföra 
dopingkontroller.  
• Medlemskort/passerkort ska alltid kunna uppvisas på 
gymmet.  
• Om du skadar eller tappar bort ditt 
medlemskort/passerkort så att det blir tekniskt 
obrukbart, ska detta omgående anmälas till P&T. P&T 
tar ut en avgift för utfärdande av nytt medlemskort.  
• Det är förbjudet för barn och ungdomar under 14 år 
att vistas på gymmet. Undantaget är om det finns 
specifikt angivna barnpassningstider och/eller 
schemalagd barn- och ungdomsträning på gymmet och 
dessa får då endast vistas i de angivna utrymmena.  
• Du får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans 
varor eller tjänster på P&T.  
• Sista inpassering är alltid 15 minuter innan stängning. 
Du åtar dig genom ditt medlemskap att lämna lokalerna 
vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse 
i obemannad lokal efter stängningstid har P&T rätt att 
debitera dig för utryckningskostnad.  
• Endast instruktörer och personliga tränare anlitade av 
P&T får instruera och träna medlemmar på P&Ts gym.  
• Du får inte fotografera eller filma andra medlemmar 
utan deras tillstånd. I omklädningsrum, bastu och dusch 
råder film- och fotograferingsförbud.  
• Vi förbehåller oss rätten att öppna säkerhets- och 
klädskåp efter stängning eller då misstanke om brott 
föreligger.  
• Inga djur är tillåtna på P&Ts gym.  
 
4. Avtal med personlig tränare  
För att kunna teckna avtal med personlig tränare till 
medlemspris krävs ett aktivt träningsavtal på P&T. Vid 
tecknade av avtal med personlig tränare utan 
medlemskap tillkommer en tilläggsavgift per tillfälle. 
För val av autogiro är avbetalningstiden 6 månader från 
avtalets startdatum. Avslutas medlemskapet och 
pågående avbetalningsperiod inte är fullföljd kommer 
faktura att skickas på resterande belopp. Om 
medlemskapet avslutas och det finns pt-tillfällen med 
giltighetstid kvar går dessa tillfällen att använda vid ett 
senare tillfälle fram till giltighetstidens slut. Det går 
endast att ha ett (1) aktivt avtal för personlig träning på 
avbetalning. Först när P&T fått full betalning kan du 
påbörja en ny avbetalning för personlig träning. 
Giltighetstiden på personligt träningsavtal är 1 år från 
och med det datum avtalet tecknas. Du ansvarar för att 
använda dina träningstillfällen med personlig tränare 
innan giltighetstiden går ut. Avtalet är personligt och 
kan inte överlåtas till annan person. Avbokning av träff 
med personlig tränare ska göras senast 24 h innan 
avtalad tid. I annat fall debiteras full avgift och tillfället 
anses som nyttjat. Vid personlig träning för två personer 
där endast den ena medlemmen väljer att använda 
träningstillfället, räknas tillfället som nyttjat av båda. 
P&T kan inte garantera att du har samma personliga 
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tränare under din avtalstid och du kan därför inte kräva 
återbetalning på grund av detta. Missade tillfällen i en 
PT-grupp kan inte användas vid ett senare tillfälle. Avtal 
som tecknas med personlig tränare på gymmet omfattas 
inte av ångerrätten enligt distansköpslagen.  

5. Betalningsvillkor  
Priser och avgifter gäller enligt vid var tid aktuell 
prislista. Betalning ska ske i enlighet med upprättat 
medlemskap. Betalningsansvaret kan ägas av annan än 
medlem. Denne övertar då ansvaret att betala medlems- 
och träningsavgifter. Minderårig ska ha vårdnadshavare 
eller annan närstående som betalningsansvarig. Om 
betalningsansvaret ligger hos en juridisk person är det 
ändå medlemmen som är ytterst ansvarig för att 
nämnda avgifter betalas. Om betalning uteblir 
överlämnas ärendet till inkasso. P&T förbehåller sig 
rätten att debitera en fakturerings- och påminnelseavgift 
per faktura samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt 
lag.  

5.1 Fakturabetalning  
Om du väljer att betala medlemskapet på faktura betalar 
du i förskott för hela träningsperioden enligt avtalet. 
Betalningsvillkoren för faktura är 20 dagar. P&T har rätt 
att ta ut fakturaavgift på 50 kronor för varje skickad 
faktura. Betald faktura återbetalas inte och därför ses 
varje ny betald träningsperiod som en ny bindningstid. 
Om du inte vill förlänga din träningsperiod sker 
uppsägning enligt 2.2.2.  

5.2 Autogirobetalning  
Medgivande till betalning genom autogiro tecknas i 
samband med att du tecknar medlemskap. Summan för 
den första dragningen varierar beroende på när i 
månaden avtalet startas. Avtal som tecknas fram till och 
med dag 10 debiteras träningsavgiften den 28:e 
innevarande månad. Avtal som tecknas från och med 
dag 11 debiteras tillsammans med nästkommande 
månads träningsavgift den 28:e nästkommande månad. 
Inträdesavgiften debiteras alltid i samband med första 
dragningen. Alla debiteringar sker den 28 varje månad 
eller närmast helgfria dag. Den månatliga debiteringen 
sker i förskott och avser nästkommande månad. Ny 
avisering sker endast vid prisändring som inte meddelats 
i samband med köpet.  

Om korrekta kontouppgifter inte har uppgetts till P&T 
inom skälig tid från startdatumet, faktureras beloppet 
för hela bindningstiden. Om du inte har medel som 
täcker träningsavgiften på ditt anslutna konto för 
autogiro, kommer P&T att skicka en faktura på 
beloppet. Upprepas detta tre månader i följd övergår 
betalsättet till faktura på hela det kvarvarande beloppet. 
Efter bindningstiden fortsätter medlemskapet som 
betalats via autogiro att gälla tillsvidare om inte 
uppsägning, enligt punkt 2.2.1, är mottagen och 
bekräftad av P&T.  
 
6. Förändringar av verksamhet  
P&T ska snarast möjligt underrätta dig om förestående 
ändringar som gäller ditt gym.  

6.1 Ändringar i schema och utbud  
P&T förbehåller sig rätten att göra ändringar i 
öppettider och schemalagd träning samt i lokaler och 
utrustning.  

6.2 Underhåll av lokal  
I de fallen P&T behöver stänga hela eller delar av 
gymmet pga. av underhåll öppnas ditt medlemskap upp 
att gälla på alla gym under aktuell tidsperiod. Har du 
ingen möjlighet att träna på något av våra andra gym ger 
vi betalfritt under perioden. På de orter där inget annat 
P&T gym finns inom rimligt avstånd får du 
betalningsuppehåll under aktuell period.  

6.3 Avslut av verksamhet  
P&T förbehåller sig vidare rätten att permanent avsluta 
verksamheten vid ett visst gym. Du kan då välja att 
flytta ditt medlemskap till annat P&T-gym alternativt 
avsluta ditt medlemskap med återbetalning av eventuella 
resterande betalda träningsavgifter.  

7. Ansvar och försäkring  
All träning på P&Ts gym samt under P&Ts ledning sker 
på egen risk. Du, och i förekommande fall, dina gäster, 
ansvarar själva för att era hälsotillstånd är sådana att ni 
kan utöva träningsaktiviteter utan risk för er hälsa. P&T 
har rätt att avbryta din och din gästs träning och/eller 

säga upp medlemskapet om fortsatt träning enligt P&Ts 
egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk. 
P&T ansvarar inte heller för vare sig personskador eller 
andra skador som uppkommer p.g.a. olycksfall vid din 
eller din gästs träning eller vistelse i gymmet eller skador 
som andra medlemmar eller besökare orsakar dig eller 
din gäst. P&T ersätter dock sak- och personskador 
förorsakade av felaktigt eller undermåligt 
träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller 
underlåtenhet av P&Ts personal. P&T tar inte ansvar 
för eller ersätter dig eller din gästs egendom vid stöld 
eller annan förlust.  

8. Behandling av personuppgifter  
I samband med att du tecknar medlemskap godkänner 
du att P&T använder de personuppgifter som lämnas, 
lagras och behandlas för administrerings-, utbildnings- 
och marknads-föringsändamål samt eventuell 
journalföring vid köp av personlig träning. P&T 
förbinder sig att hålla uppgifterna konfidentiella och 
rättar sig efter Dataskyddsförordningen (GDPR).  

P&T behandlar personuppgifter för att kunna 
administrera och fullgöra sina skyldigheter i egenskap av 
leverantör av tjänster beträffande träning, men även för 
att kunna erbjuda andra närliggande tjänster, 
innefattande även tjänster från samarbetsparter till P&T, 
samt i övrigt i marknadsförings-, produktutvecklings- 
och affärsutvecklingssyfte. Person-uppgifterna kan även 
komma att behandlas för marknads- och kundanalyser. 
P&T kan komma att samköra person-uppgifter med 
andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera 
registren med sådana uppgifter som 
personuppgiftsansvariga bedömer utgör en 
förutsättning för en god kund- och registervård. Genom 
att du ingår avtal med P&T samtycker du till sådan 
behandling samt mottagande av sådana erbjudanden.  

P&T lagrar endast personuppgifter under den tid som 
är nödvändig för de ändamål för vilka 
personuppgifterna behandlas. Du har rätt att när som 
helst begära information om och rättelse av de 
personuppgifter som finns registrerade samt även 
anmäla att du motsätter dig behandling av 
personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du har 
även rätt att efter avslutat medlemskap begära att få 
dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. 
Puls & Träning Sweden AB eller i förekommande fall 
det franchisebolag som äger aktuellt gym är ansvarig för 
behandling av personuppgifter, se vår webbplats för 
gymmets kontaktuppgifter.  

9. Force Majeure  
P&T ansvarar inte för hinder i eller begränsning av 
träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter 
utanför P&Ts kontroll och som skäligen inte kunnat 
förutses, undvikas eller övervinnas. Exempel på sådan 
omständighet kan vara: vatten- och brandskada, strejk, 
lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.  

10. Autogiromedgivande  
Jag (betalaren), medger att betalning får göras genom 
uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet 
konto, på begäran av betalningsmottagare Puls & 
Träning, 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. Personuppgifts-ansvariga 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. P&T förbehåller sig då 
rätten att skicka faktura, enligt punkt 5.1. Beskrivning av 
medgivande till betalning via autogiro: 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 belastar 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 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 i de 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 bank-
dagen 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 om detta. 
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. 


