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Medgivande för autogiro
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□ Autogiro 12 månaders bindningstid, därefter 1 månads uppsägningstid.
Första dragningstillfället datum
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Avtalsbestämmelse för träningskort vid Rehabhuset Tomelilla AB
Nedan nämnd ”medlem” avser person som ingått avtal med
Rehabhuset avseende träning.

Rehabhuset Gym friskriver sig från allt ansvar för skada
och/eller förlust, som åsamkats medlem eller någon medlem
ansvarar för, även som egendom tillhörig eller upplåten till
medlem eller någon medlem svarar för.
Medlemskort och kontaktinformation
Vid besök på anläggningen ska medlem vid varje tillfälle
Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition
registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är
för att tillgodogöra sig träning och behandling.
skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelse i
Minimiålder för träning i Rehabhuset Gym är 15 år. I
anläggningen, även under träning, så att detta kan uppvisas
målsmans sällskap 13 år. Barn utan giltigt träningskort får
vid de kontroller som kontinuerligt förekommer. Vid förlust
inte vistas i lokalen
av medlemskort eller om det skadas så att det blir obrukbart
Tillgänglighet
ska detta omgående anmälas till receptionen som då utfärdar Säsongsmässiga förändringar av öppettider/ öppethållning
ett nytt medlemskort mot en ersättning av 50 kr, Medlem är
berättigas ej till förlängning av gällande avtal.
skyldig att omgående meddela Rehabhuset Gym ändringar av Öppettider framgår av anslag på anläggningen.
namn, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All
Trivsel och Hygien
brevkontakt sker till medlems folkbokföringsadress.
Det åligger medlemmar samt gäster att följa regler avseende
Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas till annan trivsel, hygien, träningsmetoder och ordning. Medlem
person. Träningskortet kan inte sägas upp i förtid utan löper
förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga
enligt avtalad period. Frysning av medlemsavtal är möjlig vid medlemmar eller personal. Om medlem uppträder störande
långtidssjukskrivning eller graviditet. Intyg från
eller inte följer trivselregler och anvisningar har Rehabhuset
vårdinrättning krävs. Medlemsavtalet kan frysas i minst 2
Gym rätt att begränsa de tider medlemmen vistas på
veckor och längst 12 månader per avtalsperiod. Efter det att
anläggningen eller helt avbryta medlemskapet varvid
frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalat
medlemmens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod
automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Gäller 12består.
och 6-månaderskort samt autogiro.
Doping
Rehabhuset Gym förbehåller sig rätten att utan angivande av Användning och/eller försäljning av RF´s dopingslista
skäl omgående säga upp träningskortet. Vid sådant
förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är
förhållande återbetalas outnyttjat träningskort om sådant
förbjudet och leder till omedelbar uteslutning från
erlagts. Vid grovt fall av regelbrott t ex vid utlånande av sitt
Rehabhuset Gym och ingen återbetalning sker.
träningskort till obehörig sker indragning av träningskort utan Rehabhuset Gym förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta
att någon återbetalning av eventuellt innestående tid blir
dopingkontroll
aktuell. Det är förbjudet att släppa in obehörig person i
Säkerhet
Rehabhuset Gym kameraövervakar sina lokaler av
träningslokalen. Överträde beivras, och medför avstängning
säkerhetsskäl.
från Rehabhuset Gyms träningslokal och böter 8 000 kr.

Åbergs Tryckeri AB, tel. 0417-103 52

Jag godkänner att Rehabhuset Tomelilla AB hanterar mina personuppgifter enligt GDPR.
För närmare information, se Rehabhusets hemsida om personuppgiftslagring.
Jag har tagit del av avtalets villkor som anges på denna och omstående sida av detta avtal och godkänner dessa.
Datum
Underskrift /målsmans underskrift

Ort

Medgivande till betalning via Autogiro

beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren
meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag
och betalningssätt i samband med köpet och/eller
Identifiering
beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande
För autogiroavtal krävs svenskt personnummer, svenskt
lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som
privat kontonummer och giltigt svenskt ID-kort eller EU-pass omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna
tillsammans med personbevis.
punkt genomförs.
Betalning:
Endast privatpersoner är godkänd som betalare via autogiro.
Företagskonto godkännes ej. Om debitering via autogiro ej
kan ske från medlems konto vid ordinarie dragningstillfälle
kommer Rehabhuset Gym att via påminnelsebrev att anmoda
medlem att omgående och senast inom 10 dagar betala
medlemsavgiften med hot om avstängning till dess full
betalning skett. Rehabhuset Gym förbehåller sig rätten att
debitera ränta enligt lag, administrativa kostnader,
påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller
utebliven betalning. Om medlem blir avstängd p.g.a att
betalning inte erlagts innebär detta inte att träningstiden
fryses utan den löper som vanligt och förbrukas således.
Undertecknad (”betalaren”), medger 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.

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 betalningsmottagen göra ytterligare
uttagningsförsök under de kommande bankdagarna.
Betalaren kan på begäran få information från
betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Beskrivning,
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 denna
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.

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 underättat betalaren härom.
Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta
betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid
upprepade tillfälle inte har haft tillräcklig kontobibehållning
på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser
avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren
av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Om betalning ej
sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer betalaren att
avstängas från träning tills betalning sker.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens
anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller
mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

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 fall då
betalaren godkänd uttaget i samband med köp eller

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 initierats
av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren
återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalarens uppsägning av
autogireringar kan ske först efter 12 ordinarie betalningar.
Meddelande om återkallelse av medgivande 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.

