AUTOGIROMEDGIVANDE
Betalningsmottagare

Namn

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna / Solnabostäder AB
815200-1148/556066-7361
Gata, box e d

Postnummer och postort

Box 1104

171 22 Solna

Telefonnummer

08-705 22 00

Objekt:

Objektets adress

Objektnummer

Hyresgäst:

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

Telefon dagtid

Betalare:

E-postadress

Telefon mobil

Namn

Personnummer

(Om annan än hyresgäst)

Telefon mobil

Telefon dagtid

Betalningsuppgifter:

E-postadress
Clearingnummer

Bank

Kontonummer

(Konto som pengarna ska dras ifrån)

Villkor för Autogiro

Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att
betalaren underrättar banken senast två bankdagar före förfallodagen. Detta
ska göras på särskild blankett eller rutin som anvisas av kontoförande bank.

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, nedan nämnd, betalaren, medger att uttag får göras från mitt
angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning via 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 till egen bank
överﬂyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i
annan bank.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör
betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller
betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att
återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta
anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank eller 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.

För uttag gäller dessutom följande:
Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på
förfallodagen
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått
meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
- om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller
beställning av vara eller tjänst.

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
nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett
adressregister.

Täckning måste ﬁnnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp ﬁnns på kontot för
betalning dagen före 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.

När vi registrerat din anmälan skickar vi ut ett brev som informerar om när
första dragning via Autogirot kommer att ske.

Gör en dubbelsidig utskrift, vik och tejpa så kan du skicka in blanketten portofritt.

Underskrifter

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro enligt ovan.
Namnteckning hyresgäst

Ort och datum

Namnförtydligande

Namnteckning betalare (om annan än hyresgäst)

Ort och datum

Namnförtydligande

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Postadress

Telefon

E-post

Webb

Org.nummer

Box 1104, 171 22 Solna

08-705 22 00

kundservice@signalisten.se

www.signalisten.se

815200-1148

Frankeras ej
Mottagaren
betalar
portot

Signalisten
SVARSPOST
170 077 700
171 20 Solna

vik här

tejpa här

