AUTOGIRO
Du gör en överenskommelse med Götene Kommun om att du vill betala via Autogiro. Det gör du på
denna medgivandeblankett. Därefter sköts dina betalningar automatiskt. Det du måste se till är att
du har tillräckligt med pengar på ditt konto dagen före betalningstillfället.
Säkert
Räkningarna kommer till dig som vanligt. Du kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Om allt är
som det ska, behöver du inte göra något mer än att se till att du har pengar på ditt konto.
Räkningarna betalas på rätt dag, inte för sent, inte för tidigt. Du kan dessutom alltid stoppa en
betalning.
Hur fyller jag i?
Fyll i nedanstående medgivandeblankett:
1. Fyll i namn, adress och personnummer.
2. Fyll också i ditt bankkontonummer (OBS det ska vara hela kontonumret det vill säga inledas med
ett fyrsiffrigt clearingnummer, därefter endast kontonumret, inga extra nollor.). Vid osäkerhet
fråga din bank.
3. Om kontoinnehavaren inte själv kan underteckna medgivandet måste kopia på fullmakt bifogas.
4. Skriv sedan under, klipp av och skicka till Götene Kommun, Ekonomienheten, 533 80
GÖTENE. (Märk kuvertet med Autogiro)
5. När autogirot är i gång står det på fakturan att den dras via autogiro.
Vill du fortsätta att betala som tidigare behöver du inte göra någonting.
Vänd och läs villkoren för autogiro på baksidan.

GÖTENE KOMMUN
Org. nr. 21 20 00-1652

MEDGIVANDE

Markera i rutorna för önskad överföring

BARNOMSORG
Bg 5205-1380

ÄLDREOMSORG
Bg 5205-1398

HYROR
Bg 5824-9814

Namn

Betalarnummer (Ifylls av kommunen)

c/o adress-namn

Bankkontonummer (inkl clearingnummer)

Adress

Kontoinnehavarens personnr/Org.nr. (OBS årtal 4 siffror)

Postnr

-

Ort

Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogiro och accepterar de regler för Autogiro som står på baksidan av
denna handling.
Datum
Kontoinnehavarens underskrift
Telefonnummer
___________________

_______________________________________

_____________________

VILLKOR FÖR AUTOGIRO.
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto
på begäran av angiven betalnings-mottagare för
överföring till denne via bankens automatiska
betalningstjänst, Autogiro.
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.
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.
Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens
förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag
medveten om att det innebär att betalningar 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 3 bankdagar.
Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto skall få göras skall
betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig
senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet
- som kan avse flera förfallodagar - skall innehålla
uppgift om betalningens belopp och förfallodag samt
betalningssätt.

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
medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar
banken senast två bankdagar före förfallodagen. Detta
skall göras på en särskild blankett eller via annan
rutin som anvisas av banken. När jag stoppat ett
medgivande via banken innebär det att inga
betalningar som grundas på det stoppade
medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet.
Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör
berört medgivande att gälla.
Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet
upphör senast fem (5) bankdagar efter det att jag
återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande
gör jag det genom meddelandet till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.
Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt
konto kan användas för Autogiro.
Rätten att avbryta utbetalningar via Autogiro
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto
får användas samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min
anslutning till Autogiro.
Rätten att sambearbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta
Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger
därför att uppgifter ur bankens register om kontots
adress får sambearbetas med bankgirocentralens
uppgifter
till
ett
adressregiste

