Automatisera Dina inbetalningar med Autogiro!
Att betala Din hyra till Skurupshem AB kan Du enkelt göra via Autogiro.
Avin skickas endast då det skett en beloppsförändring från föregående period. Skulle det vara fel
belopp stoppar Du betalningen direkt via Skurupshem AB eller Din bank.
Med Autogiro har Du ränta så länge som möjligt på Ditt konto, Du behöver inte bevaka förfallodagar och inte hellre köa på bank eller post när Du skall betala Dina räkningar. Vid betalningar
direkt på bank eller post betalar Du en avgift, detta gör Du inte när Du betalar via Autogiro.
Banken gör en kontroll att kontot som Du anger i medgivandet här nedan disponeras av Dig. På förfallodagen dras beloppet på Ditt konto. Det sker alltid en saldokontroll innan betalningen utförs. Saldokontrollen sker mot bankens register per bankdagen före betalningsdagen. Autogirobetalning gäller
tills Du skriftligen återkallar uppdraget eller avslutar Ditt konto. Kan det bli enklare att betala?

Fyll i Din Autogiroanmälan och skicka in den till oss under följande adress:
Skurupshem AB
Ekonomiavdelningen
Box 16
274 21 Skurup
Villkor Autogiro, se omstående sida.


Autogiroanmälan, medgivande
Jag medger att uttag får göras från nedan angivna bankkonto för att betala min hyra till
Skurupshem AB. Jag har tagit del av villkoren för Autogiro, (se omstående sida).
Fyll i samtliga uppgifter i talongen och underteckna talongen. OBS! Bankkontot måste disponeras
av räkningsmottagaren.
Skurupshem AB, organisationsnummer 556429-3537
Betalningsavsändarens personnummer:

___________________________________________________
Namn

Lägenhetens adress

Telefonnummer (dagtid)

Postadress

Betalningsavsändarens Clearing- och kontonummer

Bankens namn

(4 siffror + kontonummer)

clearingnr:

____________________________

kontonr:

___________________________________

Datum och underskrift
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Lägenhet nr: ______________________

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för
överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, 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 skall 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 därefter
- 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.
Jag accepterar att banken skall 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.
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 förfallodagen.
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