Autogiro för faktura
Flens kommun

Nu kan Du betala din faktura med autogiro
Om du väljer autogiro så kommer fakturan som vanligt. Inbetalningskortet är makulerat
och det står att fakturan betalas via autogiro på förfallodagen. Allt du behöver göra är att
se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodag. Betalning sker
automatiskt. Av bankens kontoutdrag framgår att fakturan är betald. Tjänsten är
kostnadsfri. Naturligtvis går det bra att stoppa en betalning med autogiro, kontakta
banken eller oss senast fem dagar före förfallodagen om betalning inte ska ske.

Är du intresserad, gör så här:
1. Läs igenom villkorstexten på blanketten.
2. Fyll i anmälningsblanketten. Kom ihåg att underteckna.
3. Skicka in det undertecknade exemplaret av anmälningsblanketten till oss i det
bifogade svarskuvertet, portot är betalt.
Anslutningen blir klar efter ungefär 2 veckor.
Observera att kunden måste ha rätt att göra uttag på det kontot som anges i anmälan.
Kontot måste vara bankbokslöst, typ löne- eller pensionskonto. Nordbankens
personkonto går också bra.

Frågor besvaras av

Åsa Almgren
Therese Edeskans

0157-430 121
0157-430 122

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

642 81 Flen

Sveavägen 1
Flen

0157-430000

0157-438000

5782-7081

flens.kommun@flen.se

Anmälan till autogiro
Organisationsnr
Bankgironr

212000-0332
5782-7081

Betalningsuppgifter
Namn

Person-/organisationsnr

Gatuadress

Postadress

Kundnr hos betalningsmottagare (ert kundnr hos oss)

Bank som pengarna ska dras ifrån

Betalning som medgivande avser

Kontonummer, inleds med clearingnr*

E-post om vi behöver nå er

Telenr/mobilnr om vi behöver nå er

Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogiro och accepterar de regler för Autogiro som står skrivna på denna
blankett.
Namnteckning
Ort och datum

Namnförtydligande

* Bankkontonumret skall inledas med fyrsiffrigt clearingnr. Vid osäkerhet – fråga banken
Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag.
Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank.
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.
För uttag gäller dessutom följande:
Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för
betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta
högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller
betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller
betalningsmottagaren tillhanda.
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Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande
bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart
avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen
eller om det konto som medgivandet avser avslutats.
Hantering av personuppgift
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för
administration av tjänsten.
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna
genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hos betalningsmottagaren hänvisas till Flens kommuns hemsida.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton.
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