
AMERICAN EXPRESS® BUSINESS TRAVEL ACCOUNT 

American Express-Kontonummer

Org. nummer

Bankkontonummer:

Kontoinnehavare: 
Postadress: 
Postnummer:

Clearingnummer:  

Bank:

Medgivandet omfattar alla betalningar till American Express Europe S.A. Medgivandet innebär även att mitt 
American Express-Kontonummer får lämnas ut till Bankgirocentralen. 

Enklare betalning med Autogiro

Ansökan om Autogiro för BTA

Autogiro är det enklaste och mest bekväma betalningssättet för dina American Express-fakturor. Du slipper oroa dig 
för att fakturan inte betalas i tid och minskar din egen administration. Du får som vanligt ditt kontoutdrag med alla 
köp specificerade. Dagen före förfallodagen gör vi en rutinmässig täckningskontroll. På förfallodagen dras sedan 
pengarna automatiskt från ditt bankkonto.
American Express debiterar en administrativ kostnad på 50 kr för autogirobetalningar som saknar täckning. Se 
också bankens villkor för Autogiro på omstående sida.

Medgivande om uttag

3 7

-

Underskrift av behörig firmatecknare 1:

Skicka in din ansökan
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American Express Europe (Sweden branch) S.A., filial, org. nr. 516411-3911 (Bolagsverkets filialregister), Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm, 
under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige samt registrerat i Finansinspektionens företagsregister (reg. nr. 82862). Filial till American Express 
Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars org. nr. är A-82628041 (registrerat i 
Registro Mercantil Central), med tillstånd från Banco de España i Spanien för tillhandahållande av betaltjänster (reg. nr. 6837).

När ansökan är ifylld och undertecknad, vänligen returnera den via e-post till BTA Servicing eller via post till:

American Express Kundservice
106 82 Stockholm

Vänligen notera att dataöverföring via internet kan vara osäkert. Om du skickar personlig data till oss via e-post, 
rerekommenderar vi att du använder en säker krypteringsmetod.

Mottagarens (American Express) bankgironummer är  5389-7209 

Underskrift av behörig firmatecknare 2 
(om firman tecknas av minst två):

Ort:
Datum:
Namförtydligande: 

Ort:
Datum:
Namförtydligande: 

 Autogirovillkor för resekonto/BTA 

Endast resekonton som har 28 dagars standardiserad betalningstid och faktureringsmodellen Whole Statement 
invoice kan anslutas till autogiro. Notera att det inte är möjligt att kombinera autogiro och e-faktura.
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Villkor för Autogiro

Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från bankkonto som angivits på omstående sida på begäran av nämnda 
betalningsmottagare för överföring till denne. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på 
kontot för alla de betalningar som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag 
medger att betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen. Banken är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisningen av uttagen får jag på kontoutdrag från 
banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.

Om pengarna saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det 
kan innebära att betalningar inte blir införda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut en ränta och avgifter, 
enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före 
förfallodagen men medel senare inflyter kan efter överenskommelse mellan betalningsmottagaren och dennes bank 
överföring göras senare inom en vecka.

Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto skall få göras skall betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig senast åtta (8) dagar 
före förfallodagen. Meddelandet som kan avse flera förfallodagar skall innehålla uppgift om betalningens belopp och 
förfallodag samt betalningssätt.

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren
Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen och begära 
att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast två 
bankdagar före förfallodagen. Detta skall göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag 
stoppat ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda 
förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör berört medgivande att gälla. 

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det jag återkallat det. Om jag vill 
återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto kan användas för Autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via Autogiro
Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till Autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt 
konto för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras samt om jag vid upprepande tillfällen stoppar betalningar 
från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min 
anslutning till Autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter 
ur bankens register om kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt
Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank allmänt tillämpar. Vad som 
anges ovan utgör de villkor och förutsätt-ningar som för närvarande gäller, varför reservation görs för de förändringar som 
kan ske av villkoren.

www.americanexpress.se
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https://www.americanexpress.com/sv-se/
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