AUTOGIROANMÄLAN
SÖKANDE
Namn

Personnummer (alla tio siffror ÅÅMMDD-XXXX)

Gatuadress

Bank

Postadress

Clearingnummer samt bankkonto

ALLMÄNNA VILLKOR
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto
på begäran av angiven betalningsmottagare
(Tranemobostäder) för överföring till denne via
bankernas automatiska betalningstjänst, autogiro.
Banken är inte skyldig att pröva behörighet 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.

INFORMATION OM BETALNING

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. Belopp, förfallodag och betalningssätt
meddelas senast åtta bankdagar före förfallodagen.
Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller
vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto
får användas för autogiro samt att banken och
betalningsmottagaren, Tranemobostäder, 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 uppgifterna ur bankens register om kontots nummer
och adress får samarbetas med Bankgirocentralens
uppgifter till ett register.

STOPPA BETALNING

Jag kan stoppa en eller flera betalningar genom att
kontakta betalningsmottagaren (Tranemobostäder)
eller min bank senast två bankdagar före förfallodagen.

MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID SAMT
ÅTERKALLELSE

Mitt medgivande gäller tills vidare. Jag har rätt att när
som helst återkalla medgivandet genom att kontakta
betalningsmottagaren eller min bank. Medgivandet
upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen
återkallat det hos betalningsmottagaren
(Tranemobostäder) eller banken.
Betalningsmottagaren (Tranemobostäder) har rätt att
avsluta min anslutning till autogiro
− om jag vid upprepade tillfällen inte haft tillräckligt
med pengar på kontot på förfallodagen
− om det konto som medgivandet avser avslutats
− om betalningsmottagaren (Tranemobostäder)
bedömer att jag av annan anledning inte bör använda
mig av autogiro
Min bank har rätt att avsluta min anslutning till autogiro
i enlighet med de villkor som gäller mellan banken och
mig.

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro som står ovan.
Jag är medveten om att mina personuppgifter kommer behandlas av Tranemobostäder, den angivna
banken samt av Bankgirocentralen i enlighet med Dataskyddsförordningen. Information om
Dataskyddsförordningen (GDPR) finns bland annat på www.tranemobostader.se
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

Betalningsmottagare
Datum och ort

TRANEMOBOSTÄDER AB
Bankgiro 5476-7892

Namnteckning

Namnförtydligande

Organisationsnummer
556449-1966

