Enklare att hålla reda på betalningarna
Självklart vill vi att det ska vara enkelt för dig att vara hyresgäst hos oss. Därför
erbjuder vi dig att helt kostnadsfritt ansluta dig till Autogirot. Anmäler du dig till
Autogirot kommer dina betalningar till oss att ske automatiskt. Det enda du
behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.
Autogirot är en trygg tjänst
I god tid före betalningsdag får du skriftligt besked om hur mycket som kommer att
dras från ditt bankkonto. Inga pengar dras från ditt konto utan att du vet om det.
Dessutom har du möjlighet att stoppa betalningar om något inte stämmer.
När du är ansluten till Autogirot behöver du inte oroa dig för att missa någon
betalning. Vi ser till att betalningen alltid görs på rätt dag. Varken för tidigt eller för
sent. På så sätt blir Autogirot dubbel vinst för dig:
1.Du riskerar ingen dröjsmålsränta eller förseningsavgift.
2.Ska du exempelvis resa bort på semester behöver du inte betala långt i förväg utan
kan behålla pengarna där de ger ränta - på bankkontot!
Ett enkelt och bekymmersfritt sätt att betala på
Du behöver inte fylla i och posta några blanketter varje gång du ska betala. Det
enda du behöver göra just nu är att du fyller i och skriver under din anmälan till
Autogirot. Sedan tar vi hand om resten, månad efter månad så länge du själv vill.
Vi är tacksamma om du fyller i och postar din anmälan så snart som möjligt. Vi
bekräftar din anmälan per brev.
Välkommen till ett enklare sätt att betala din hyra!
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Anmälan till autogiro
Villkor för autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska
betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller
meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på
kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat
konto i banken eller till konto i annan bank.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot
för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt
bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter - om jag
i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och
betalningssätt eller - om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av
vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro
samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min
anslutning till Autogirot.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens
räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer
och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att
jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också
stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken
senast två bankdagar före förfallodagen.
Gör så här
1. Fyll i samtliga personuppgifter på anmälan. Kom ihåg att det är kontohavarens
personnummer som ska anges och att det endast är den som står på hyreskontraktet
som kan anmäla sig till Autogiro.
2. Fyll även i det bankkonto som de automatiska överföringarna ska göras från.
3. Skriv under.
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Anmälningsblankett autogiro
Namn: __________________________________________________________
Person-/organisationsnummer: ________________________________________
Adress: __________________________________________________________
Postadress: ________________________ Lägenhetsnummer: _______________
Telefon dagtid: ____________________________________________________
Telefon kvällstid: ___________________________________________________
Bank: ____________________________________________________________
Bankkonto/personkonto: ____________________________________________
Observera att kontonumren inleds med fyrsiffrigt clearingsnummer.

Genom att kryssa i denna ruta bekräftar jag att har tagit del av och godkänner
villkoren för Autogiro.
OBS! Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. Det är endast den som
står på hyreskontraktet som kan anmäla sig till Autogiro.
Ort, datum: _______________________________________________________
Underskrift: _______________________________________________________
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