
AUTOGIRO
– ett bekvämt sätt att betala hyran på 

Pengar till din hyra förs automatiskt från ditt konto till Sölves-
borgshem i slutet av varje månad. Det enda du behöver göra är 
att se till att det finns pengar på kontot, resten sköter banken 
och Sölvesborgshem om! Alla som har konto på banken kan an-
sluta sig och det är helt kostnadsfritt. 

Så här gör du: Fyll i anmälan nedan och lämna in den till Söl-
vesborgshems kundtjänst eller skicka in den med post. 

FÖR- OCH EFTERNAMN PERSONNUMMER

ADRESS BANK

POSTADRESS CLEARINGNUMMER* 

TELEFON DAGTID KONTONUMMER

AUTOGIROANSÖKAN, medgivande

Härmed godkänner jag villkoren för att anslutas till Sölvesborgshems Autogiro.  
Jag accepterar även de regler som står skrivna på baksidan.

*Claringnumret är ett fyrsiffrigt nummer som tilldelas varje bankkontor. Kontakta ditt bankkontor om du är 
osäker vilket clearingnummer ditt kontor har.

ORT OCH DATUM

NAMNTECKNING

VIK OCH TEJPA!



Villkor för autogiro privat
Medgivande till betalning via autogiro privat. 

Jag medger att uttag får göras från angivet bank-
konto på begäran av angiven betalningsmottagare 
för överföring till denne via bankernas automatis-
ka betalningstjänst, Autogiro.

Banken är inte skyldig att pröva behörighet 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 konto i 
annan bank.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha 
tillräckligt med pengar på kontot  för mina betal-
ningar. 

Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i ban-
ken enligt bankens regler.

Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller 
inom en vecka därefter 

 

 
om jag i god tid innan förfallodagen fått medde-
lande 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 falla 
avbryta min anslutning till autogirot. 

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta 
autogirorutinen för bankens räknng. Jag medger 
därför att uppgifterna ur bankens register om kon-
tots nummer och adress får samarbeta med Bank-
girocentralens uppgifter till ett register. 

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet 
upphör fem bankdagar efter det att jag skriftli-
gen återkallat det hos betalningsmottagare eller 
banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag 
genom att kontakta betalningsmottagaren eller 
banken senast två bankdagar före förfallodagen.

VIK OCH TEJPA!

FRIMÄRKE

Sölvesborgshem AB
Att: ekonomiavdelningen
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg


