AUTOGIRO
Det enkla sättet att betala sin hyra
Skicka till Strömsunds hyresbostäder. VAR VÄNLIG TEXTA!
Storgatan 19
833 33 Strömsund
Telefon 0670-169 55

www.stromsundshyresbostader.se
E-post: info.hyresbostader@stromsund.se

Med autogiro betalar du hyran snabbt och enkelt. Pengarna överförs automatiskt från ditt bankkonto till oss samma dag som hyran
förfaller till betalning. Du kommer precis som vanligt att erhålla en hyresavi från oss, men inbetalningskortet är makulerat. Där står
istället att beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto.
Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto senast bankdagen före förfallodagen.
1. Enkelt
Med autogiro betalas hyran automatiskt. I kontoutdraget från din
bank får du bekräftelse på att hyran är betald.

3. Tryggt och ekonomiskt
Med autogiro behöver du inte oroa dig för att glömma eller tappa
bort en hyresavi. Hyran kommer alltid att betalas i rätt tid.

2. Bekvämt
4. Kostnadsfritt
Det är bekvämt att betala hyran via autogiro. Du behöver inte fylla i Naturligtvis är autogiro kostnadsfritt för dig!
blanketter eller stå i kö på posten eller banken.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO - MEDGIVANDE
Betalningsmottagare: Strömsunds hyresbostäder AB, Storgatan 19, 833 33 Strömsund
Org nr: 55 61 21-3496 - Bankgiro: 5618-5960
Betalare

Bank

Kundens namn

Adress
* Bankkontonummer
Postnr/Postadress

* Bankkontonummer inleds med fyra siffror som anger bankens
clearingnummer/banknummer. Vid osäkerhet, fråga din bank.
Personnummer

Kundnummer

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro

Datum, ort och namnteckning

VILLKOR
Medgivande till betalning via autogiro privat
- Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalnings-mottagare för överföring till denne via
bankernas automatiska betalningstjänst, autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela i förväg om
begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande 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 om jag i god tid innan förfallodagen
fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt.
- 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 autogiro. 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 förfallodatum.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer på www.stromsund.se/gdpr

