Anmälan Autogiro,

Medgivande till betalning genom autogiro
Ifylld blankett skickas per post till;
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Munktellstorget 2
Box 5035
630 05 Eskilstuna
Bottenvåningen

Betalningsmottagare
Namn

Organisationsnummer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

556499-5909

Adress

Munktellstorget 2, Box 5035, 630 05 Eskilstuna

Telefonnummer

016-16 75 16

Bankgironummer

604-4077

Betalare
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Betaltjänstleverantör (bank)

Konto (Clearingnummer+kontonummer)

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se
kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange
6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX.
Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret.
PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960.

Underskrift
Jag godkänner villkoren för anslutning till Eskilstuna Kommunfastigheter AB autogiro
Ort och datum
Betalarens underskrift

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.
Personuppgiftansvariga för denne personuppgiftbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan
finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför
tjänsten i sin helhet avslutas.

För en smidigare vardag!
Med autogiro dras pengar direkt från ditt bankkonto per automatik på förfallodagen.
Dina fördelar:
•

Du slipper hantera dina räkningar manuellt med att skriva in långa OCR-nummer

•

Kostar inget

•

Du riskerar inte att missa din betalning

•

Bättre för miljön

•

Dina räkningar betalas även om du är på resande fot

Villkor för Autogiro
Allmänt om tjänsten Autogiro
Autogiro är en betaltjänst som innebär att
betalningar utförs från betalarens konto på
initiativ av betalningsmottagaren. För att
betalaren ska kunna betala via Autogiro,
ska betalaren lämna sitt medgivande till
betalningsmottagaren om att denne får initiera
betalningar från betalarens konto. Dessutom
ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank
eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan
användas för Autogiro och betalningsmottagaren
ska godkänna betalaren som användare av
Autogiro.
Villkor
Jag medger att uttag får göras genom
angivet bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning till denne
på förfallodagen via 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 ska 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 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. Med bankdag avses alla dagar utom lördag,
söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
eller annan allmän helgdag.
Jag accepterar att banken ska 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.
Jag kan när som helst begära att få tillgång till eller
rättelse av personuppgifter genom att kontakta
betalarens bank. Jag kan när som helt återkalla
sitt samtycke vilket medför att tjänsten i sin helhet
avslutas.
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 fem bankdagar före förfallodagen.

