
autogiroanmälan/medgivande

de kompletta villkoren för betalning med autogiro

Org nr 556042-3039

Namn

Adress

Postadress

Telefon dagtid

Jag har tagit del av och godkänner villkoren.  
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

Ort och datum  Underskrift (obligatorisk uppgift)

Skövdebostäders anteckningar

Medgivande oM uttag

Jag medger att uttag får göras från det angivna 
bankkontot på begäran av nämnda betalnings-
mottagare för överföring till denne. Jag ska se-
nast 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 med-
ger att betalningarna får belastas mitt konto 
i banken bankdagen före förfallodagen. Ban-
ken är inte skyldig att pröva behörigheten av  
eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Re-
dovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från 
banken. Medgivandet gäller också om jag får ett 
annat kontonummer eller byter bank.

oM pengar 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 betal-
ningar inte blir utförda. Om betalningar ändå 
görs har banken rätt att ta ut 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 ska få göras skall 
betalningsmottagaren ha sänt meddelande till 
mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. 
Meddelandet – som kan avse flera förfallodagar 
– ska innehålla uppgift om betalningens belopp 
och förfallodag samt betalningssätt. Meddelan-
det kan ges via s k samfaktura och då får kontots 
adress användas för meddelandet. (Information 
om s k samfaktura kan erhållas från banken).

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 med-
givandet. Detta sker genom att jag underrättar 
banken senast två bankdagar före förfallodagen. 
Detta ska göras på en särskild blankett eller via 
annan rutin som anvisas av banken. När jag stop-
pat ett medgivande via banken innebär det att 
inga betalningar som grundats på det stoppade 
medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt 
stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två må-
nader upphör berört medgivande att gälla.

återkallelse av Medgivande

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivan-
det upphör senast fem (5) bankdagar efter det 

att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett 
medgivande gör jag det genom meddelande 
till betalningsmottagaren eller skriftligt med-
delande till banken.

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken ska 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 be-
talningar, om kontoförhållandena förändras, 
samt om jag vid upprepade 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 Autogirorutinen för bankens räkning. Jag 
medger därför att uppgifter ur bankens register 
om kontots adress får sambearbetas med Bank-
girocentralens uppgifter till ett adresssregister. 

Övrigt

Ränta på kontot i min bank liksom eventuella 
avgifter utgår enligt de grunder som min bank 
vid varje tid allmänt tillämpar.

Företags-/organisationsnamn

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
Clearingnummer*, 4 siffror + kontonummer 

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, 
se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, t ex 8299-0. Utelämna 
då femte siffran, i detta fall nollan. Handelsbankens clearingnr ska alltid 
börja med 6. Hittar du inte numret, ange 6000. Har du personkonto i 
Nordea använder du 3300 som clearingnummer.

AB SkövdebostäderEnklaste sättet att betala hyran
autogiro kostar dig ingenting extra och är det smidigaste av 
alla betalningssätt som finns. 

Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt bankkonto 
på rätt dag – varken för sent eller onödigt tidigt – och du slip-
per bekymra dig om att hinna gå till posten eller att skicka in 
girokuvert. Du får hyresavin precis som vanligt, men behöver 
inte göra något åt den alls! Är det något som inte stämmer, 

kan du alltid stoppa en betalning genom att meddela oss eller 
din bank. Du kan självklart också närsomhelst återkalla ditt 
med-givande om du vill.

Börja med att läsa igenom de kompletta villkoren – sedan 
behöver du bara fylla i medgivandeblanketten, riva av den, 
tejpa ihop och skicka in den till Skövdebostäder – portot 
betalar vi!

Låt Autogirot göra jobbet – det kostar ingenting extra!
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Tufft att hålla koll på räkningarna?

...och ta det lugnt!

Betala med  
Autogiro

Vik här och tejpa ihop!

Box 303, 541 27 Skövde | tel 0500-47 74 00 | www.skovdebostader.se

Svarspost
Kundnummer 520104100
541 20 Skövde

Frankeras ej. 

Mottagaren  

betalar portot


