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Gäller fakturor för premiebestämda och
direktdebiterade pensioner

Kundservice 060-18 75 03
www.spv.se
Skicka blanketten till:
SPV
Enhet ekonomi och styrning
851 90 SUNDSVALL

1. Fyll i dina uppgifter
Arbetsgivare

Organisationsnummer (xxxxxx-xxxx)

E-postadress

Telefonnummer

2. Fyll i ditt kundnummer
Ditt kundnummer hittar du på fakturan från SPV.
Ditt kundnummer

3. Fyll i vilka fakturor du vill betala med autogiro
Fakturan för premiebestämda pensioner (den valbara delen och Kåpan Tjänste) och fakturan för direktdebiterade
pensioner kan betalas via autogiro. Du kan välja att betala en av fakturorna eller båda via autogiro

☐

☐ Fakturan för direktdebiterade pensioner

Fakturan för premiebestämda pensioner

4. Fyll i bank och ditt kontonummer
Clearingnumret är fyra eller fem siffror som är speciellt för just ditt bankkontor. Numret finns på ditt kontoutdrag
från banken. Kontakta din bank om du är osäker på clearing- eller kontonumret.
• Nordea plusgiro har clearingnummer 9960 och kontot innehåller totalt 14 tecken.
• Swedbank har ibland fem siffror, utelämna då den femte siffran.
• Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med siffran 6. Hittar du inte rätt nummer kan du fylla i 6000.

a. För betalning av premiebestämda pensioner (den valbara delen och Kåpan Tjänste)
Bank
Kontonummer inklusive clearingnummer

b. För betalning av direktdebiterade pensioner

☐

Bank

Samma konto som ovan

Kontonummer inklusive clearingnummer

-
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5. Underskrift
Genom att skriva under blanketten godkänner du att fakturan betalas genom uttag från angivet konto på
förfallodagen.

☐ Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro som finns på baksidan
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. Läs mer på spv.se.
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Täckning måste finnas på kontot

Se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot på fakturans förfallodag. Om det inte
finns täckning på kontot på den dagen gör vi en extra dragning nästa bankdag.

Stoppa betalningar

Du kan stoppa en enskild betalning genom att kontakta oss på SPV senast två vardagar
före förfallodagen. Med vardag menas alla dagar utom lördag, söndag, annan allmän
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Du kan stoppa alla uttag som gäller medgivandet genom att kontakta din bank senast
två vardagar före förfallodagen.

Autogirots giltighetstid

Autogirot gäller tills vidare. Om du vill återkalla autogirot gör du det genom att
kontakta din bank eller oss. Det upphör senast fem vardagar efter det att återkallelsen
kommit till din bank eller till oss.

Rätt att avsluta anslutningen till autogiro
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Din bank eller SPV har rätt att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det
att din bank eller vi på SPV meddelat dig om det. Din bank eller SPV kan också
omedelbart avsluta anslutningen till autogirot om du vid upprepade tillfällen inte har
haft tillräckligt stort belopp på kontot, eller om det konto som medgivandet gäller har
avslutats.

.

