
 

Autogiroanmälan, medgivande 
 

Bankgironummer  * Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer + kontonummer) 

721-7250 
Sollentunahem 

Org-nr 559087-2445 

723-6375 
Sollentunafastigheter 2 

Org-nr 559087-2486 

                 

     —            

                 

 

 * 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. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 
6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearing-
nummer = 3300-ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett person-
nummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokonto i Nordea: 
Clearingnummer = 9960. 

Om kontraktsinnehavaren är annan än kontoinnehavaren 
Fyll i 1) och 2) nedan 

1) Kontraktsinnehavarens personnummer/organisationsnummer 
 

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer 
                                 
      —                 —          
                                 

2) Kontraktsinnehavarens namn .....................................................................................................  

 
Kontoinnehavarens namn  .............................................................................................................................  

 
 Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på blankettens 
baksida. 

  

 ......................................................................................................................................................................  
Datum                                        Kontoinnehavarens underskrift 

 

Betala din hyra enkelt och smidigt via Autogiro 
Det kostar inget extra! Din hyresbetalning förs automatiskt över från ditt bankkonto till vårt 
konto samma dag som hyran senast ska betalas in. 

Du kommer att få en bekräftelse från oss när din bank har godkänt din anmälan.  

Läs villkoren noggrant! 
Läs noga villkoren för Autogiro på blankettens baksida. 

Även garageplats etc. betalas via Autogiro 
Ansökan gäller alla de objekt du hyr av Sollentunahem och de bolag som vi förvaltar (Sollen-
tunafastigheter 1, 2 och 3 AB). 

Det belopp du ska betala måste finnas på ditt bankkonto senast bankdagen innan summan ska 
överföras till vårt konto. 

Fyll i din Autogiroanmälan 
När du har läst igenom villkoren fyller du i din anmälan och postar den till: 

Sollentunahem 
Box 6059 
192 06  Sollentuna 

Du kan också lämna in din ansökan på Sollentunahems huvudkontor, Malmvägen 10 i Tureberg. 

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 08-626 08 00, eller skicka e-post 
till: kontakt@sollentunahem.se. 

SOLLENTUNAHEM AB 
 
 
 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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591 - 6432LeksandsbostäderOrg.nr 556496-0572
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AUTOGIROär en kostnadsfri service som innebär att pengar för din hyra överförs automatiskt från ditt konto till Leksandsbostäder i slutet av varje månad.Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid betalas i tid. Du slipper stressa!Den enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot sista bankdagen före förfallodagen*. Leksandsbostäder och banken sköter resten. Autogiro kan användas av alla som har konto på banken. * Om förfallodagen t ex är en måndag måste det finnas pengar på kontot fredagen innan. Om förfallodagen är en helgdag sker dragningen den första  eller andra vardagen i efterföljande månad. På baksidan av denna blankett kan du läsa om hur det går till att betala hyran med autogiro och vilka regler som gäller. DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA AUTOGIRO:Du kan tryggt lita på att hyran alltid betalas i tid, även om du är bortrest eller har andra saker att tänka på.Du slipper köa på tex banken vid månadsslutet och kan ägna din tid åt sådant som du uppskattar istället.Du riskerar inga onödiga inkasso avgifter på grund av sen betalning. Dessutom får du mer ränta på dina bankmedel eftersom pengarna står kvar på kontot längre.Skicka in din autogiro ansökan till:LeksandsbostäderBox 244793 25 LeksandEller lämna in den på vårt kontor på Hagagatan 8. 
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Medgivande till betalning via Autogiro 

Allmänt 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från beta-
larens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska 
kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till be-
talningsmottagaren 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 Auto-
giro. 

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten 
av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas be-
talarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänst-
leverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleve-
rantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat 
konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänst-
leverantör.  

Definition av bankdag 
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. 

Information om betalning 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, för-
fallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. 
Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle 
avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera 
framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar 
före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren 
godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. 
I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om be-
lopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller be-
ställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar beta-
laren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalnings-
mottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.  

Täckning måste finnas på kontot  
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på för-
fallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan 
det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för be-
talning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare ut-
tagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran 
få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betal-
ningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin be-
taltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tid-
punkt som anges av betaltjänstleverantören. 

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktu-
ella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att 
samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska 
stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse  
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst åter-
kalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin 
betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska 
för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmotta-
garen tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara 
betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före för-
fallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. 

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänst-
leverantör att avsluta anslutningen till Autogiro 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till 
Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat 
betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart av-
sluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade till-
fällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om 
det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmot-
tagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Auto-
giro. 

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslut-
ning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens 
betaltjänstleverantör och betalaren. 

Medgivande till betalning via Autogiro 
Undertecknad (”kontoinnehavaren”), medger att betalning får göras 
genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, 
på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på 
viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. 

Personuppgifter 
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats 
i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, be-
talningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och 
Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personupp-
giftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betal-
tjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång 
till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens 
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av person-
uppgifter 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 att tjänsten i sin helhet avslutas. 
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