
HSB Östergötland
Adresser Postnr Telefon Telefax Styrelsens säte

Kontor i Linköping Nya Tanneforsvägen 90  Box 6077 580 06 Linköping 013-24 02 00 vx 013-13 06 24 Linköping

Kontor i Mjölby Dackeplan 3  Box 130 595 22 Mjölby 0142-341 51 0142-167 35 Org.nr 716426-3720

Kontor i Motala Östermalmsgatan 9  Box 63 591 21 Motala 013-24 02 48 0141-585 05 Bankgiro 5128-2408

ISO 9001 och ISO 14001 certifierade

Autogiroanmälan, medgivande

Var god texta

Jag vill betala med autogiro till nedanstående
företag.
Jag har tagit del av och accepterar bifogade regler.

Ort och datum

Underskrift av kontohavare (obligatorisk uppgift)

Namn

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Bankkontonummer, obligatorisk uppgift

Bank

Personnummer kontohavare, obligatorisk uppgift (ååmmdd-xxxx)

Referensnummer, obligatorisk uppgift

  Ort

   Lägenhet

  Garage

   P-plats

   Lokal

E-post: fornamn.efternamn@ostergotland.hsb.se
Hemsida: www.hsb.se/ostergotland



HSB Östergötland
Adresser Postnr Telefon Telefax

Styrelsens säte

Kontor i Linköping Nya Tanneforsvägen 90  Box 6077 580 06 Linköping 013-24 02 00 vx 013-13 06 24 Linköping
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För mer detaljerad information, vänd
och läs "Villkor för autogiro".

Ditt "kom-ihåg"

E-post: fornamn.efternamn@ostergotland.hsb.se
Hemsida: www.hsb.se/ostergotland

Information om medgivande
När du skriver ett medgivande, får du från din
bank en skriftlig bekräftelse på att med-
givande registrerats. Du får också en skriftlig
bekräftelse om du säger upp ett medgivande.

Så här fungerar autogiro

Medgivande: En överenskommelse
med företag du betalar regelbundet till om att
betalningar skall göras med autogiro. Du
skriver på ett medgivande för varje företag.
Medgivandet gäller till dess du säger upp det.

Information om betalningar
De föreatg du skall betala med autogiro till
informerar dig om när autogiroinbetalningarna
startar. Företaget måste också i god till
informera dig om hur mycket du skall betala och
när.

Stopp av betalning
Är det något som inte stämmer, har du alltid
möjlighet att stoppa en betalning, antingen
genom att kontakta företaget direkt eller genom
att meddela din bank

Bekräftelse av betalningar
Att räkningarna är betalda bekräftas i
kontoutdraget från din bank.

Ändring av kontonummer
Din bank hjälper dig om du ändrar uppgiften om
vilket konto betalningarna skall dras ifrån.

Hjälp att fylla i

Fyll i ett medgivande för varje företag eller
organisation.

Bankkontonummer
Fyll i det kontonummer från vilket autogiro-
betalningarna skall göras. Bankkontonumret
skall inledas med ett fyrsiffrigt clearing-
nummer (exempel 9449-2296734). Vid
betalning via personkonto i Nordea skall
3300 anges som clearinnummer. Är du
osäker, fråga din bank.

Personnummer
Du som är innehavare av eller har dispositions-
rätt till det angivna bankkontot fyller här i ditt
personnummer.

Referensnummer
Detta är lägenhetens referensnummer.
Uppgiften finns på avgiftsspecifikationen

Underteckna
Du som är innehavare av eller har
dispositionsrätt till det bankkonto från vilket
betalningar skall göras, skriver under
medgivandet.

Jag har den _______________ ansökt om
autogirobetalningar till följande företag:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Posta
Posta blanketten till:
HSB Östergötland
Box 6077
580 06  Linköping
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Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det
angivna bankkonto på begäran av nämnda
betalningsmottagare för överföring till denne.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen
ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de
betalningar som skall göras på förfallodagen.
Detta förbinder jag mig till även gentemot
banken. Jag medger att betalningarna får
belastas mitt konto i banken bankdagen före
förfallodagen.

Banken är inte skyldig att pröva behörigheten
av eller meddela mig i förväg om begärda
uttag. Redovisningen av uttagen får jag på
kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller
också om jag får ett annat kontonummer eller
byter bank.

Om pengarna saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före
betalningens förfallodag tillräckligt med
pengar på kontot är jag medveten om att kan
innebära 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 överens-
kommelse mellan betalningsmottagren och
dennes bank - överföring göras senare inom
veckan.

Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto skall få göras,
skall betalningsmottagaren ha sänt
meddelande till mig senast åtta dagar före
förfallodagen. Meddelande - som kan avse
flera förfallodagar - skall innehålla uppgift om
betalningens belopp smat betalningssätt.
Meddelandet kan ges via s k samfaktura* och
då får kontots adress användas för
meddelandet.

Att stoppa 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.

Att stoppa 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 stoppet inom två
månader, upphör berört medgivande att gälla.

Att återkalla medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet
upphör senast fem bankdagar efter det att jag
återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande
gör jag det genom meddelande till
betalningsmottagare eller skriftligt meddelande till
banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall 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 betalningar,
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
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Rätten att samarbeta 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
samarbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett
adressregister.

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

*
Information om så kallad samfaktura kan
erhållas från banken.
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Information om medgivande
När du skriver ett medgivande, får du från din
bank en skriftlig bekräftelse på att med-
givande registrerats. Du får också en skriftlig
bekräftelse om du säger upp ett medgivande.  
 
Så här fungerar autogiro
Medgivande: En överenskommelse
med företag du betalar regelbundet till om att betalningar skall göras med autogiro. Du skriver på ett medgivande för varje företag. Medgivandet gäller till dess du säger upp det.
Information om betalningar
De föreatg du skall betala med autogiro till informerar dig om när autogiroinbetalningarna startar. Företaget måste också i god till informera dig om hur mycket du skall betala och när. 
 
Stopp av betalning
Är det något som inte stämmer, har du alltid möjlighet att stoppa en betalning, antingen genom att kontakta företaget direkt eller genom att meddela din bank
Bekräftelse av betalningar
Att räkningarna är betalda bekräftas i kontoutdraget från din bank.
Ändring av kontonummer
Din bank hjälper dig om du ändrar uppgiften om vilket konto betalningarna skall dras ifrån.
Hjälp att fylla i
Fyll i ett medgivande för varje företag eller organisation.
Bankkontonummer
Fyll i det kontonummer från vilket autogiro-
betalningarna skall göras. Bankkontonumret skall inledas med ett fyrsiffrigt clearing-
nummer (exempel 9449-2296734). Vid betalning via personkonto i Nordea skall 3300 anges som clearinnummer. Är du osäker, fråga din bank.
Personnummer
Du som är innehavare av eller har dispositions-
rätt till det angivna bankkontot fyller här i ditt personnummer.
Referensnummer
Detta är lägenhetens referensnummer. Uppgiften finns på avgiftsspecifikationen
Underteckna
Du som är innehavare av eller har dispositionsrätt till det bankkonto från vilket betalningar skall göras, skriver under medgivandet.
Jag har den _______________ ansökt om autogirobetalningar till följande företag:
 
____________________________________
 
____________________________________
 
____________________________________
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Posta blanketten till:
HSB Östergötland
Box 6077
580 06  Linköping
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Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkonto på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring till denne.
 
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag medger att betalningarna får belastas mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.
 
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten 
av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisningen av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.
 
Om pengarna saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att kan innebära 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 överens-
kommelse mellan betalningsmottagren och dennes bank - överföring göras senare inom veckan.
 
Besked om kommande betalningar 
För att uttag från mitt konto skall få göras, skall betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig senast åtta dagar före förfallodagen. Meddelande - som kan avse flera förfallodagar - skall innehålla uppgift om betalningens belopp smat betalningssätt. Meddelandet kan ges via s k samfaktura* och då får kontots adress användas för meddelandet. 
Att stoppa 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. 
 
Att stoppa 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 stoppet inom två månader, upphör berört medgivande att gälla.
 
Att återkalla medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagare eller skriftligt meddelande till banken.
 
Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall 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 betalningar, 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 
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Rätten att samarbeta 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 samarbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.
 
 
Övrigt
Ränta på kontot i min bank, liksom eventuella avgifter, utgår enligt de grunder som min bank vid varje tid allmänt tillämpar.
 
 
 
* 
Information om så kallad samfaktura kan            erhållas från banken.
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