Allmänt om autogiro
Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas
betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet
kan på betalarens begäran flyttas till ett annat konto hos den kontoförande banken eller till ett konto hos en annan bank.
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren godkänt uttaget i samband med
köp eller beställning av en vara eller tjänst.
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker
för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får
omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Har betalaren inte senast på bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot, kan detta innebära att
betalningen inte blir utförd. Om betalningen trots detta genomförs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt banken
vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att
kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och 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 avslutats.
Bindning & uppsägning
Betalaren förbinder sig att betala avgiften varje månad under minst sex (6) månader via autogiro. Därefter fortsätter de
månatliga autogireringarna tills dess att avtalet sagts upp skriftligt. Uppsägningstiden är två (2) månader.
Datum för uttag
Uttag belastas betalarens konto mellan den 25 och 28 varje månad.
Justering av månadsbelopp
Justering av träningsavgiften/månadsbeloppen kan komma att ske. Besked lämnas i sådana fall till betalaren minst tre
månader innan.
Frysning av autogiro
Betalning under bindningstiden kan pausas under en period för att senare fortsätta (så kallad frysning). Frysning kan endast
beviljas efter en skriftlig ansökan till House of Champions. En frysning av betalning beviljas på följande grunder:
1. Skada eller sjukdom som förhindrar medlemmen att utöva sin träningsform under en period som överstiger två
månader. Sådan skada eller sjukdom skall bekräftas med ett läkarintyg.
2. Graviditet.
3. Studier eller arbete på annan ort under minst två månader.
Det går inte att frysa sitt avtal i efterhand och House of Champions återbetalar inte inbetalade träningsavgifter.
Uppsägning av autogiro
Uppsägning av detta avtal görs skriftligen till:
House of Champions AB ,Wieselgrensplatsen
8, box 22005
Box 22005, 400 72 Göteborg
40072 Göteborg
Om autogirobetalningen ensidigt ställs in av betalaren före detta avtals utgång, har House of Champions rätt att kräva
kvarvarande tills dess att bindningstiden och/eller uppsägningstiden är uppfyllt. Betalares autogiroskuld kan komma att lämnas till
inkasso och slutligen kronofogden.
Regler för träning
•
•
•
•
•
•

Träningskortet är personligt och kan ej överlåtas. Utlånaning av träningskort till obehöriga är förbjudet och medför
avstängning.
Den tränande ansvarar själv för att han/hon är i lämplig fysisk kondition för att kunna delta i och tillgodogöra sig träningen.
All träning eller användande av träningsredskapen sker på egen risk och på eget ansvar. House of Champions friskrivs från
allt ansvar för skada och/eller förlust som åsamkas tränande.
Deltagande i träningen sker i den grupp som motsvarar den tränandes färdighetsnivå i den aktuella kampsportsstilen.
Indelning i grupper administreras av den föreningen som för tillfället ansvarar för just den kampsportsstilen.
Betalaren är införstådd med att den ordinare träning detta avtal avser pågår mellan början av januari-början av
juni samt mitten av augusti-mitten av december.
Betalaren och målsman ansvarar för tränande som är under 18 år.

Medgivande till betalning via autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning via Autogiro.
Betalarens uppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer & ort

Telefon/mobil

E-post

Bank

Clearing & kontonummer

Utifall att betalaren väljer att komplettera detta medgivande med uppgifter om bank samt clearing- och kontonummer i efterhand,
godkänner betalaren att betalningsmottagaren kompletterar medgivandet med dessa uppgifter. Medgivandet är under alla förhållanden
bindande från det att betalaren undertecknat detta medgivande.
Tränande om annan än betalaren (för minderåriga tränande)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer & ort

Telefon/mobil

E-post

Betalningsmottagare
House of Champions I Göteborg AB (556784-8683,
8, box 22005, 40072 Göteborg)
(556784-8683, Wieselgrensplatsen
Box 22005, 400 72 Göteborg)
Förkryssat belopp kommer att dras från betalarens konto varje månad via autogiro

◻
◻
◻
◻
◻

Vuxenträning (15 år och äldre) 299
kr månad/månad
349 kr/månad
Familjeträning ett pass i veckan (endast Capoeira) 299 kr/månad
Vuxenträning i två idrotter i två olika föreningar 549
499 kr/månad
kr/månad
Vuxenträning ett pass i veckan (endast Krav Maga) 149
99 kr/månad
kr/månad
Barn- & ungdomsträning (upp till 14 år) 199 kr/månad

Beloppet gäller träning i följande kampsport

◻
◻
◻
◻
◻
◻

Thaiboxning
Kickboxning
Brasiliansk Jiu-jitsu
Capoeira
Krav Maga
Mixed Martial Arts

Undertecknande
Genom undertecknandet av detta avtal godkänner betalaren villkoren på baksidan.
Ort & Datum
Betalarens Underskrift

