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Hva er fordelen med 
AvtaleGiro? 

AvtaleGiro er enkelt, effektivt, oversiktlig og du har full kontroll på 
regningene dine. 

 Du blir varslet minst 7 dager før forfall 

 Din konto blir automatisk belastet ved forfall, du slipper å betale 
giroen i nettbank eller i banken 

 Du unngår purring og gebyr ved for sen betaling 

 Du kan stoppe en betaling  

 Du har full oversikt over betalte regninger i nettbanken og på 
kontoutskriften 

Hva koster det å bruke 
AvtaleGiro? 

Hør med din bankforbindelse 
Generelt en av de rimeligste måtene å betale regninger på. 

Hvordan kommer jeg i 
gang med AvtaleGiro? 

 

 Tilbud i nettbanken – Når du betaler en regning til en bedrift som 
tilbyr betaling med AvtaleGiro, vil du i de fleste nettbanker få 
spørsmål om du ønsker å opprette en AvtaleGiro avtale. Ved å 
akseptere tilbudet opprettes avtalen. 

 Elektronisk signering – Dersom du har Bank-ID, gå inn på 
hjemmesiden til bedriften du ønsker AvtaleGiro avtale med og se om 
de tilbyr elektronisk signering med Bank-ID 

 Tilbud i posten – Du kan oppleve at noen bedrifter du betaler 
regninger til, sender deg tilbud om AvtaleGiro i posten. Fyll ut 
svarkupongen og send den i retur. 

 Kontakt banken – Banken din hjelper deg med informasjon om 
hvilke bedrifter som tilbyr AvtaleGiro, eller du kan se tilbyderne på 
www.avtalegiro.no  

 

Hva menes med 
beløpsgrense? 

Beløpsgrense er maksimumsbeløpet du tillater trukket fra din konto 
med AvtaleGiro.  

Kan jeg velge å ikke 
motta varsel i forkant av 
betalingen? 

Betalingsmottaker plikter å varsle sine kunder 7 dager før 
belastning. 
Dersom du ikke har behov eller ønske om å motta slikt varsel  
ta kontakt med banken din, eller gjør endringen selv i nettbanken. 

automatisk betaling av faste regninger 
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Kan jeg stoppe en 
betaling eller avslutte en 
AvtaleGiro avtale? 

Ja du kan både stoppe betalinger og avslutte avtaler 
Stopp av betalinger og avslutning av AvtaleGiro avtaler kan gjøres i 
nettbank eller ved å kontakte din bankforbindelse. 

 

Hvorfor er ikke betalingen 
gjennomført, når jeg har 
opprettet avtale og 
penger på konto? 

Kontroller at avtalen er opprettet i egen bank/nettbank, samt at 
beløpsgrensen ikke er satt for lavt. 
Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken, eller ta kontakt med 
din bankforbindelse for bistand. 

Bedriften/betalingsmottaker har ingen informasjon om hvilken 
beløpsgrense som er registrert. 

Dersom alt er OK i banken, sjekk med betalingsmottaker om de 
faktisk har registrert at du skal betale med AvtaleGiro. 

Hva skjer når jeg ikke har 
dekning på konto på 
forfallsdato? 

De fleste banker gjør ytterligere dekningsforsøk de neste fire 
virkedagene etter forfall.  
Dersom du fremdeles ikke har dekning, vil du se i nettbanken at 
betalingen er stoppet – denne kan du selv aktivere igjen.  
Noen banker vil informere sine kunder når en betaling er stoppet, 
samt gi opplysning om hvordan de kan betale. 

Jeg har byttet bank, hva 
gjør jeg for å fortsette 
med AvtaleGiro? 

Opprett AvtaleGiro avtale i din nye bank 
Ved at du oppretter AvtaleGiro avtale i den nye banken vil din gamle 
avtale automatisk bli avsluttet. 
Ny avtale kan du selv opprette i den nye nettbanken eller ved å 
kontakte din nye bankforbindelse. 

 


